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52. Kitab lksaksian

Kata syahaadaat adalah bentuk jarnak dari kata syahaadat yang

merupakan bentuk mashdar (infrnitif dari kata syahida-yasyhadu

(menyaksikan). Al Jauhari berkata "Syahaodat (Kesaksian) adalah

berita yang pasti. Adapun kata muryaahodah berarti melihat secara

kasat mata. Kata tersebut diambil dari kata syuhuudyang berarti hadir,

sebab saksi melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Ada pula

pendapat yang mengatakan bahwa ia diambil dari kata i'lam
(pemberitahuan).

l. Bukti itu Atas Penggugat

,# fl Sl/"nr;,ll,urs1 trtrir$ 6t;-> ,Jk yt{F.
G{'4k" oi UG ai- r),idu, ",;y "e. "*it i#tt
'€ej"tJ i$ht u;;1t'.-;l, *,fiir J,tlJ3'€<$.ii,r l;.ia
o / o'
Li*W"1 jtV'tiWe,f.iiir is oy,b\
oti |€J.E) q *g tilt4J;e,ti,idu, S;"fi'p,h
'F'oi s.tl{ilr'U c"*';'y oui;r:} &'} u"Vi tiki
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aU lt ,rs;!'ti t;^ir.r-1 ;ti 6.irg1 F bf t1,i,tG1

ak bf rr ,ti.€;'tt ;i1t :t@,{ittt I' lg uti'€'
,ar$s ri ?a'd*'#'e.w:t-i i*s itw

Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orong yong

beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu

yang telah ditentukan, hendaklah kamu menulisknnnya. Dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan

benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana

Allah telah mengajarkannya, maka hendaklqh ia menulis, dan

hendaklah orong yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan

ditulis itu), dan hendaklah ia bertah,va kepada Allah Tuhannya, dan

jonganlah ia mengurangi daripada utangnya. Jikfl orang yang

berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya)

atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah

walinya mengimlakknn dengan jujur. Dan persalrsikanlah dengon dua

orang sal<si dari kaum loki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua

orang lakt-laki, makn ftoleh) seorang laki-laki don duo orang

perempuan di antara sal<si-saksi yang kamu ridhai; supaya jika
searang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah sal<si-

salui itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan

janganlah karnu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar

sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi

Allah dan lebih dapat menguatkan kesal<sian dan lebih dekat lcepada

tidak (menimbulkan) keraguan kamu, (fulislah muamalah itu),

kecuali jika musmalah itu perdagangon tunai yang kamu ialankan di

antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (iika) kamu tidak

,dai et;s 1i t7;* 6$* oi t}* t) ,tii r. ri1 ',tt4!st
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menulisnya. Dan persal<sikanlah apabila kamu berjual-beli; dan

janganlah penulis dan sal<si saling menyulitkan. Jika knmu lakukan

(yang demikian), maka sesungguhnya yang demikian itu adalah suatu

kefasikan pado dirimu. Dan bertal<walah kepada Allqh; Allah yang

mengajar komu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. " (Qs.

Al Baqarah l2l 282)

^'.nltr-i

int

W'r( V';*
oV t*f )i \rb

irit:t43 -u:;iu 'w6 ti; rr;,ri i/iir 6U> ,y': i d';j

ot $i.' \ij ;p:n;jt )i'€,*i &'it
ob dj$i cti ,1;jdt tr$i >u t* Jti

t.

4lry Ol*ar 6r, og

Dan firman Allah Azza wa Jalla, "Yflahai orang-orang yang

beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan,

menjadi sal<si karena Allah biar pun terhadap diri komu sendiri atau

ibu-bapak dan kaum kerabat ksmu. Jika ia kaya ataupun miskin, mako

Allah lebih tahu kemqslohatannyq. Maka janganlah kamu mengikuti

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jikn kamu

memutarbolikkan (kata-kata) atau enggan menjadi sal<si, maka

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang knmu

kerjakan. " (Qs.An-Nisaa' [a]: 135)

Keteranqan:

(Bismillaahirrahmaanirrahiim. Bab bukti itu atas penggugat).

Demikian yang disebutkan oleh kebanyakan periwayat. Tapi sebagian

rnereka tidak menyebutkan kata "bab". Sementara An-Nasafi dan Ibnu

Syibawaih mencantumkan basmalaft sebelum kata "Kitab".

(#t' # fi 4 i"it';ri; ri1 r;ri ;,1:h ri.f"(r;; ,pr; i' )'p.
(Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Hai orang-arang yang beriman,
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apabila kamu bermuamalah ttdak secaro tunai untuk waktu yang telah

ditentukan, hendaklah knmu menuliskannya."). Demikian yang

disebutkan oleh lbnu Syibawaih. Sementara dalam riwayat Abu Dzar

setelah lafazh oF$ (Hendaklah kamu menuliskannya) dllanjutkan

sampai * :g Elttt lrr pAjai tnt t jtitl ("Dan bertala,valah kepada

Allah; Allah yang mengajar kamu; dan Allah Maha Mengetahui

segala sesuatu." ). Dalam riwayat Al Ashili dan Karimah, keseluruhan

ayat disebutkan secara lengkap, juga ayat sesudahnya.

Y il *.irt4i y:-Turqtt tli r4r" aiit 6u,5.1"p ^tf,t
t* t;;X ! {O* firman Allah Azza wa Jalla, "Wahai orong-orang

yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak

keadilan, menjadi saksi karena Allah..." hingga firman-Nya "...Maha
Mengetahui segala opa yang kamu kerjakon." ). Demikian yang

disebutkarr oleh Abu Dzar dan Syibawaih. Sementara dalam riwayat

An-Nasalr setelah lafazhi#ti (hendaklah kamu menuliskannya) pad,a

ayat pertama, disebutkan "Dan hendaklah seorang penulis di antara

kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan

menuliskannya s e bogaimana Allah te I ah me ngaj arkanryt a".. " hingga

firman-Nya "...Maha Mengetahui segala apq yang ksmu kerjakan".

Tidak diragukan lagi bahwa apa yang disebutkan oleh An-Nasafi ini
adalah suatu kesalahan. Seakan-akan sebagian lafazh terhapus dari

catatannya dan dijelaskan oleh riwayat para periwayatlaiwtya.

Imam Bukhari tidak menyebutkan satu hadits pun pada bab ini.

Mungkin dia melakukannya karena beranggapan bahwa kedua ayat

tersebut telah mencukupi. Mungkin pula dia hendak mengisyaratkan

kepada hadits terdahulu yang baru saja disebutkan pada akhir

pembahasan tentang gadai. Kemudian permasalahan kedua dalam

perkara ini, yaitu "sumpah atas tergugat", akan dikemukakan pada

judul bab tersendiri.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Sisi penetapan dalil dari ayat

tersebut terhadap judul bab adalah; jika yang dijadikan pegangan

FATHUL BAARI -



adalah perkataan penggugat, tentu tidak perlu menghadirkan saksi,

menuliskan hak-hak atau mendiktekannya. Adapun perintah untuk
melakukannya menunjukkan perlunya hal itu. Maka, secara implisit
dinyatakan bahwa penggugat memerlukan bukti untuk memperkuat
gugatannya. Di samping itu, ketika Allah memerintahkan orang yang

berutang untuk mendiktekan (umlah) utangnya, berarti pengakuannya

atas utang yang ada padanya dibenarkan; dan jika perkataannya

dibenarkan, maka orang yang mendustakannya (mengingkarinya)

harus memiliki (mengajukan) bukti.

2. Apabila Seseorang Menyatakan Bahwa Seorang Laki-laki itu
Adil Lalu Mengatakan "Kami Tidak Mengetahui Kecuali

Kebaikan" Atau "Aku Tidak Mengetahui Kecuali Kebaikan".

Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang berita dusta yang

dituduhkan kepada istri Nabi. Beliau bersabda kepada Usamah ketika
meminta pendapatnya. Maka Usamah berkata, "Kami tidak
mengetahui pada istri Anda kecuali kebaikan."

c. t.zz ,r,. tz . a, , ..J o .'c-/ tt ca zo4 ..:, t o/,

d,f fti cjJt qr-- \sV Ut .f Fl 44^r>l lll t-6:Ie c-llJ

,*j lt\t ,p :t J;,i* 
',kli 

,fot d,,i Wi ,i^.*
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O.r.A

.tF Yt 4L i)L 6 *:, t:7, 3,a't tp't1

2637. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah bin Az-Zrfiair telah
mengabarkan kepadaku dari Ibnu Al Musayyab, Al Qamah bin
Waqqash dan Ubaidillah bin Abdillah dari hadits Aisyah RA 

-setiapriwayat salah seorang dari mereka membenarkan riwayat yang

lainnya- ketika para pembawa berita dusta mengatakan kepadanya

(Aisyah) apayang telah mereka katakan. Rasulullah SAW memanggil

Ali dan Usamah pada saat wahyu tak kunjung turun. Beliau meminta
pendapat keduanya mengenai perpisahan beliau dengan istrinya.

Adapun Usamah berkata, "Kami tidak mengetahui pada istri Anda
kecuali kebaikan." Barirah berkata, "Aku tidak melihat ada perkara
padanya yang tidak aku sukai kecuali bahwa ia seorang wanita yang

masih belia. Ia tidur dan melalaikan adonan untuk keluarganya, maka

hewan-hewan peliharaan datang memakan adonan itu."

Lalu Rasulullah SAW bersabda, "siapaknh yang dapat wernheri
udzur kepadaku atas seseorang yang gangguannya sampai kepadaku

terhadap ahli baitku? Detni Allah, aku tidak mengetahui pada istriku
kecuali kebaikan! Mereka telah menyebutkan pula seorang lelaki yang
sleu tidak mengetahui ada padanya kecuali kebaikan. "

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang Menyatakan bahwa seorang laki-laki
itu adil, lalu mengatakan 'Kami tidak mengetahui kecuali kebaikan'
atou 'Aku tidak mengetahui kecuali kebaiksn'). Dalam riway.at Al
Kasymihani disebutkan kata r3ii (seseorang) sebagai ganti )t-i.;
(seorang laki-laki).

Ibnu Baththal berkata, "Ath-Thahawi meriwayatkan dari Abu
Yusuf, dia berkata, 'Apabila seseorang mengatakan seperti itu
terhadap orang lain, maka kesaksiannya diterima." Ibnu Baththal
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tidak menyinggung perbedaan pendapat para ulama Kufatr mengenai
persoalan tersebut. Mereka berhujjah dengan berita dusta yang
dituduhkan kepada istri Nabi SAW (hadits al ik).

Imam Malik berkata, "Jika seseorang mengatakan seperti itu,
maka tidak termasuk penguatan dan pemyataan bahwa diri orang itu
bersih dari keburukan, hingga dia mengatakan 'Aku ridha
kepadanya'." Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, "Suafu perkataan

dianggap sebagai pernyataan tentang bersihnya diri seseorang dari
keburukan apabila dikatakan 'Dia adalah seorang yang adil'." Dalam
pendapatnya yang lain dikatakan, "Hingga orang itu mengatakan 'Dia
adalah orang yang adil menurutku'. Dalam hal ini keadaan orang yang
mengucapkannya harus diketahui secara benar dan detail."

Hujjah yang mereka kemukakan bahwa pemyataan *Tidak

diketahui darinya kecuali kebaikan" tidak berkonsekuensi bahwa
orang itu tidak memiliki keburukan. Sedangkan mereka yang
berhujjah dengan kisah Usamah dijawab bahwa yang demikian terjadi
pada generasi yang telah dinyatakan "bersih" oleh Allah SWT, dan
orang yang kesaksiannya cacat di antara mereka sangat jarang. Maka
untuk menyatakan keadilan mereka cukup mengatakan "Aku tidak
mengetahui kecuali kebaikan". Adapun sekarang, cacat pada diri
manusia justru lebih dominan. Oleh karena iq harus ada pernyataan

yang tegas ketika menyatakan bahwa seseorang itu adil.

Saya (Ibnu Hajar) berkata, "Imam Bukhari tidak memberi
keputusan hukum secara tegas, bahkan dia menyebutkan judul bab

dalam bentuk pertanyaan. Hal itu, karena kuatnya perbedaan

pendapat dalam masalah ini."

Sui ,t:rl:,".,lr s ,it-\.*r y ln' ,p H'iA ,.y.yr 4t; Or;j
(ft 11'-.Jdf :iji|lSi 1Oi" menyebutkan hadits tentang berita dusta

fyang dituduhkan kepada istri NabiJ. Maka Nabi SAW bersabda
kepada Usamoh ketika meminta pendapatnya. Mako Usamah berkata,
"Kami tidak mengetahui pada istri Anda kecuali kebaikan." )
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Demikian yang disebutkan olah Abu Dzar. Sementara dalam

riwayat selain Abu Dzar, kalimat ini tidak dicantumkan. Tampaknya

riwayat mereka 
-yang 

tidak menyebutkannya- lebih sesuai. sebab

hadits tentang berita dusta tersebut telah disebutkan dalam bab ini
melalui sanad yang maushul, meskipun secara ringkas. Dalam

beberapa bab kemudian, hadits tersebut disebutkan lebih lengkap.

Adapun pembahasannya akan dikemukakan pada tafsir surah An-
Nuur.

Kata ahlaka (istri Anda) pada kalimat t-p 1\&'l':'OiLi lXamt

tidak mengetahui pada istri Anda kecuali kebaikan) diriwayatkan

dengan dua bacaan. Bacaan pertama adalah 3J-iif (hurtf lam

berharakat fathah) dan bacaan kedua adalah aL-iii (huruf lam

berharakat kasrah). Bacaan pertama menunjukkan makna "Jagalah

istri Anda". Sementara bacaan kedua menujukhan makna "l)ia aclalah

istri Anda".

trbnu Al Manayyar berkata, "Pernyataan tentang keadilan

seseorang berguna untuk rneniratakan bahwa kesalisian orang itu
diterima. Sementara Aisyah tidak diajukan sebagai saksi dan tidak
pula butuh untuk dinyatakan sebagai seorang yang adil" karena pada

dasar,.rya dia adalah seorang yang bebas {dari tuduhan itu). Akan

tetapi, Aisyah saat itu hanya butuh pada pernyataan yang rnenafikan

tuduhan terhadap dirin,va hingga tuduhan tersebut tertolak dait tidak

ada lagi kecurigaan. Oleh karena itu, cukup dengan ucapan sei:erti tii
atas."

Dengan demikian. riwayat ini tidak dapat dijadikan hr-rjjah oleh

mereka yang mengatakan bahwa ucapan "Aku tidak rnengetahr"ri

kecuali kebaikan" cukup untuk menyatakan keadilan seseorang.
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3. Kesaksian Orang yang Bersembunyi

JLJ)

.utj rj'

.C

.F6l -lc z

)re
t. . f.
o )b|!1

t c . ,. o. :. ) o ro7

G\1g ,P o-t+'I
Hal ini diperbolehkan oleh Amr bin Huraits. Dia berkata,

"Demikian pula yang dilakukan terhadap pendusta yang berbuat

dosa." Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Atha' dan Qatadah berkata,

"Pendengaran termasuk kesaksian."

Al Hasan berkata "Mereka tidak menjadikanku sebagai saksi

atas sesuatu, n€unun aku sungguh mendengar begini dan begitu."

,:Jrl t;i:L \t *r';-" ; :t * '+ ,l,c'lu ,:.Art f
;t&'i a.,,;\t * ; Jf, *j ^lL \t ,u ir s-_,'6u:r

a/

*i *\t ,* it Jy, 1*;r;1 & :V';tUC) F
LlW".*: JLit L':+,*"*i y\'& !'J;, ry
:t i JL "e#'* ;0,ir i',sIt'J;' e :b it i'e"
& h' -* ct ,b i:ii -:ri ,?;:'riL;rw'; r+i e. -. * a /

rii uG'ei:rra J) Ll;t,Jilr UL e *', *',lrz7

k;'i ,'#', yh, J:" ::, J;r'Jts ,(,* ;t eu, ,{iL-)
.;;

2638. Dari Az-Zuhri, Salim berkata: Aku mendengar Abdullah
bin Umar RA berkat4 "-Rasulullah SAW berangkat bersama Ubay bin
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Ka'ab Al Anshari menuju kebun kurma dimana Ibnu Shayyad berada.

Hingga ketika Rasulullah SAW mulai masuk, beliau bersembunyi di

balik pohon-pohon kurma dan berusaha untuk mendengar sesuatu dari

Ibnu Shayyad sebelum dia melihat beliau. Saat itu, Ibnu Shayyad

sedang tidur di atas tempat tidurnya dan mendengkur dalam selimut

beludru Lalu ibu Ibnu Shayyad melihat Nabi SAW yang sedang

bersembunyi di balik pohon kurma. Ia kemudian berkata kepada Ibnu

Shayyad, 'Wahai Shafi, ini Muhammad!' Maka Ibnu Shayyad

menjauh. Nabi SAW bersabda, 'Sekiranya ia membiarkannya, niscaya

telah jelas'. "

,fl,Jl .l J::- ..rr JB; r,o-t*, ./f -fo -yl-t cd)J.^-.e OSL-S

2639. Dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA: Istri Rifa'ah

Al Qurazhi datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Aku tadinya

adalah istri Rifa'ah, lalu ia menceraikanku untuk selamanya.

Kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Akan

tetapi, miliknya hanya seperti rumbai kain." Nabi SAW bertanya,

"Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah?" Tidak holeh, hingga

engknu merasakan madunya dan dia merasakan mqdumu." Saat itu
Abu Bakar duduk di sisi Nabi SAW sementara Khalid bin Sa'id bin Al
Ash di sisi pintu menunggu diizinkan masuk. Dia (Khalid bin Sa'id)
berkata, "Wahai Abu Bakar! Apakah engkau tidak mendengar

clc

,'d o;\i iti W-.7{!
,1, \. i. i ,,. ., '

4-1, 4!l . )-o Jl Ji:e 4Jj

tz o / .

,42*i 1,. oJ.a
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perempuan

SAW?''

mengenai apa yang ia nyatakan di hadapan Nabi

Keterangan Hadits:

(Bab kesaksian orang yang bersembunyi). Maksudnya, orang

yang bersembunyi ketika melihat suatu peristiwa lalu menjadi saksi

atas peristiwa itu di hadapan hakim.

';? f. i* \*, (Hal ini diperbolehkan oleh Amr bin

Iluraits). Maksudnya, dia menerima kesaksian orang yang melihat

suatu peristiwa dengan cara bersembunyi. Amr bin Fluraits adalah

Amr trin Huraits bin Amr bin Utsman bin Abdullah bin Umar bin

Makhzurn Al Makhzumi, dia temrasuk shighar sohabeh (orang yang

mengalami hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, namun ia masih

kecil). Bapaknya .i,rga termasuk kalangan sahabat. Ticlak ada

rilirl,ntr:','a 
"r,ang 

dikutip dalarn kitab Shahih Bukhuri ker:ua.li di tempat

ini.

,ouir .rsSiiv'JrtJ-1J:gji6 qnia berkata, "Demikian pulct yang

dilakukan terhadap pendusta yang berbuat dosu.") Seakan-akan Imam

Bukhari mengisyaratkan kepada alasan yang menjadikan kesaksiannya

diterima. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Asy-Sya'bi. dari

Syuraih, bahwa dia tidak memperbolehkan (baca: tidak menerima)

kesaksian orang yang bersembunyi. Dia (Syuraih) berkata, "Amr bin

I{uraits berkata.' Demikian pula,vang dilakukan terhadap pengkhianat

-v-ang zhalim atau pelaku dosa'." Sa'id bin lManshur meriwayatkan dari

Muhamrnad bin Ubaidilah Ats-Tsaqafi bahrva Amr bin Huraits

rnemperbolehkan kesaksian orang seperti itu seraya mengatakan

"f)emikian pula yang dilakukan terhadap pengkhianat yang berbuat

dosa".

Dari riwayat Syuraih dipahami bahwa Amr bin Huraits menolak

kesaksian orang yang bersembunyi, dernikian pula dengan Asy-

Sya'bi. Ini adalah riwayat Abu Hanifah dan Syaf i dalam claul qadint
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(pendapat Syaf i ketika di Baghdad), narnun dia

memperbolehkannya dalam qaul jadid (pendapat Syaf i ketika berada

di Mesir) selama orang yang bersembunyi itu menyaksikan peristiwa

dengan mata kepalanya sendiri.

iiq!' '6,A ,i'ta'1;thbj if i.!',s,Ur SGi ldsy-sya'bi, Ibnu

Sirin, Atho' dan Qatadah berkata, "Pendengaran termosuk

kesaksian.") Perkataan Asy-Sya'bi dinukil melalui sanod yang

maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dari Husyaim, dari Mutharrif.
Kemudian kami meriwayatkan dalam kitab Al Ja'diyaat: Syarik telah

menceritakan kepada kami dari Al Asy'ats, dari Amir (yakni Asy-
Sya'bi), dia berkata, "Kesaksian orang yang hanya mendengar dapat

diterima selama ia mengatakan, 'Aku mendengar orang ini
mengatakan', meskipun ia tidak melihatnya." Perkataan Asy-Sya'bi
ini bertentangan dengan sikapnya yang menolak kesaksian orang yang

bersembunyi. Akan tetapi, kedua pandangannya yang tampak

kontroversi ini dapat dipadukan, yaitu bahwa dia menolak kesaksian

orang yang bersembunyi sebagai tindakan preventif terhadap unsur
penipuan, tapi hal ini tidak berkonsekuensi penolakan terhadap

kesaksian orang yang mendengarkan sesuatu secara tidak sengaja.

Pandangan Asy-Sya'bi merupakan pendapat Imam Malik,
Ahmad dan Ishaq. Dari Imam Malik dikatakan, "Antusias untuk
menjadi saksi atas suatu peristiwa merupakan cacat bagi kesaksian

orang itu. Apabila seseorang bersembunyi untuk menjadi saksi, maka

ia termasuk bersikap antusias."

Adapun perkataan Ibnu Sirin dan Qatadah akan disebutkan pada

bab "Persaksian Orang Buta". Sedangkan perkataan Atha' bin Abi
Rabah telah disebutkan dengan sanad yang moushul oleh Al Karabisi
pada pembahasan mengenai adab buang hajat dari riwayat Ibnu Juraij

dari Atha' dengan redaksi "Pendengaran adalah kesaksian".

;,-3i rt?'*;",f'r,*,b €):4 "t,i'4 5;sr t€ i (At

Hasan berkata, "Mereka tidak rnenjadikanku sebagai saksi qtas

sesuatu, akm felapi aku wendengar begini dan hegitu."]. Atsar ini
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dinukil dengan sanad yang maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dari

Yunus bin Ubaid: 'C 1:& lat €.i.'iP * iiV yy-1'01'i
) :-3') t i3'u.-; "63 r, ri.'):q" (S e ki t. a ny a s e s e o r an g m e n de n g ar

sesuatu dari suatu kaum, maka ia akan mendatangi hqkim dan

berkata "Mereka tidak menjadikan sebagai salrsi, tetapi aku

mendengar begini dan begitu.")

Perincian yang dikatakan Al Hasan cukup baik, karena Allah

SWT mengatakan, a1(jJt f1--U(i 11 (Dan janganlah kalian [para
sal<siJ menyembunyikan kesaksian.") dan tidak mengatakan 5tij jr'Jl.

(dijadikan saksi) Maka, keadaannya tidak sama ketika rnemberikan

kesaksian; Apabila seseorang telah mendengar, namun dia tidak
dijadikan saksi atas hal itu, lalu ketika menyampaikan kesaksian dia

mengatakan "Aku telah dijadikan saksi". maka kesaksian tersebut

tidak diterima. Tapi apabila dia mengatakan "Aku bersaksi orang ini
berkata begini dan begitu", maka kesaksiannya diterima.

lmam Bukhari menyebutkan 2 hadits dalam bab ini, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Umar tentang kisah Ibnu Shayyad yang

akan dijelaskan secara detail pada pembahasan tentang ujian dan

cobaan. Adapun maksud pencantumannya di ternpat ini terdapat pada

kalimat 'of; dl'e t* :b i.t q'#""0i W-'e1 @abi SAW berusaha

untuk mendengar sesuatu dari lbnu Shayyad sebelum terlihat olehnya)

dan kalimat pada akhir hadits '# f-itt'; (Sekiranya ia

membiarkannya, niscayo telah jelas), sebab hal ini menunjukkan

bolehnya berpedoman dengan pendengaran atas suatu pembicaraan

meskipun orang yang mendengar terhalang dari orang yang berbicara,

selama si pendengar mengenali suara si penibicara.

Kedua, hadits Aisyah tentang kisah istri Rifa'ah. Penielasannya

akan dikemukakan pada pembahasan tentang perceraian. Adapun yang

dimaksud di tempat ini adalah pengingkaran Khalid bin Sa'id terhadap

istri Rifa'ah yang memperbincangkan urusan seperti itu di hadapan

Nabi SAW, padahal dirin-va terhalang dari wanita itu karena masih
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berada dibalik pintu, sementara Nabi SAW tidak mengingkarinya.
Sikap Khalid yang berpedoman pada pendengaran wanita itu hingga
dia mengingkarinya, sama persis dengan yang terjadi pada kesaksian
orang yang hanya mendengar tanpa melihat secara langsung.

4. Apabila Satu Atau Beberapa Orang Saksi Memberi Kesaksian
Tentang Sesuatu, Lalu Sebagian Lagi Mengatakan ,.Kami Tidak
Mengetahui Hal Itu", Maka Perkara Diputuskan Berdasarkan

Perkataan Mereka yang Memberi Kesaksian

'b l-j * ht ,k 4tLi ,SX ?i g rt^ :'6a-,sr SG

4'el)rs J\ ;i6: uth '-G ,:Jr; | :):z;tt')v,,aa{Jr e
lrr'l;t *t ,ft:;-tsi ,:t" ,P iM ;,i tr-v y

y;C;ur;"f ,:y ,ft',
Al Humaidi berkata, "Hal ini sama seperti perkataan Bilal, 'Nabi

SAW shalat di Ka'bah'. sementara Al Fadhl berkata, 'Beliau tidak
shalat'. Maka, kaum muslimin pun berpegang dengan kesaksian Bilal.
Demikian pula bila dua orang saksi memberi kesaksian bahwa si fulan
memiliki hak atas fulan sejumlah 1000 dirham, sementara dua orang
saksi lainnya memberi kesaksian bahwa hak itu berjumlah 1500

dirham, maka perkara diputuskan berdasarkan kesaksian yang
menyebutkan jumlah lebih banyak."
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2640. Dari Umar bin Sa'id bin Abi Husain, dia berkata:

Abdullah bin Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku dari Uqbah bin Al
Harits bahwasanya dia menikahi anak perempuan Abu Ihab bin Aziz.

Lalu seorang wanita datang kepadanya seraya berkata, "Aku telah

menyusui Uqbah dan wanita yang dia nikahi." Uqbah berkata

kepadanya, "Aku tidak tahu bahwa engkau telah menyusuiku, dan

engkau tidak pula mengabarkan kepadaku." Kemudian Uqbah

mengirim utusan kepada keluarga Abu Ihab untuk rnenanyakan hal

itu. Maka mereka berkata, "Kami tidak tahu bila wanita itu telah

menyusui anak perempuan kami." Uqbah menaiki kendaraannya

menuju Nabi SAW di Madinah dan bertanya kepada beliau. Maka

Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana lagi, sementara telah

dikatalcon (seperti itu)." Uqbah pun berpisah dengan perempuan itu
yang kemudian menikah dengan laki-laki lain.

Keterangan Hadits:

(Bab apahila satu atau beberapa orang sal<si memberi

kesaksian tentang sesuatu, lalu sebagian yang lain mengatakan
"Kami tidak mengetahui hal itu", maka perkara diputuskan

berdasarkan perkataan mereka yang memberi kesal<sian. Al Hurnaidi

berkata, "Hol ini soma seperti perkataan Bilol..." dan seterusnya.)

Hal ini telah dijelaskan pada bab "Sepersepuluh" dalam

pembahasan tentang zakat, dimana dikatakan bahwa keterangan yang

menetapkan sesuatu lebih didahulukan daripada keterangan yang

menafikannya. Kaidah ini telah disepakati oleh para ulama kecuali
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sebagian kecil yang menyelisihinya, terutama apabila pernyataan itu

hanya karena ketidaktahuan dirinya.

Imam Bukhari memberi isyarat kepada perkara ini dengan

kalimat "Demikian pula bila dua orang saksi memberi kesaksian..."

dan seterusnya. Akan tetapi, persoalan ini ditanggapi bahwa kedua

kesaksian itu sepakat menyatakan adanya hak sejumlah 1000 dirham,

dan keduanya berselisih tentang hak yang 500 dirham. Namun,

tanggapan ini dijawab bahwa kesaksian yang tidak menyinggung hak

sejumlah 500 dirham itu sama dengan menafikannya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Uqbah bin Al
Harits tentang wanita yang mengaku telah menyusuinya, dan hadits ini
akan dibahas setelah beberapa bab. Adapun maksud pencantumannya

di tempat ini adalah bahwa pihak wanita menetapkan telah menyusui

sedangkan Uqbah menafikannya. Lalu Nabi SAW berpegang pada

perkataan wanita itu dan memerintahkan Uqbah agar berpisah dengan

istrinya, baik sebagai suatu kewajiban (menurut orang yang

berpendapat demikian) atau sekadar anjuran atas dasar worq'.

5. Para Saksi yang Adil

,y o"*'i cb> , #iL J:& €')s t jitati3l , jw ir J"i:

q.*rlt$)r

Firman Allah Ta'ala, "dan persal<sikanlah dua orang sal<si yang

adil di antara kamu" 4an- "di qntara saksi-salrsi yang kamu ridhai."
(Qs. Ath-Thalaq 165l:2 dan Al Baqarah l2):282)
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2641. Dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf bahwa Abdullah

bin Utbah berkata, "Aku mendengar Umar bin Khaththab RA berkata,

'sesungguhnya manusia diberi sanksi (dibebani) atas dasar wahyu

pada masa Rasulullah SAW, sementara n'ahyu telah putus. Ilanya saja

sekarang kami memberi sanksi atas kalian berdasarkan apa yang

tampak bagi kami dari perbuatan kalian. Barangsiapa menampakkan

kebaikan kepada kami, maka kami mengamankan dan

mempercayainya dan tidak ada hak sedikitpun bagi kami untuk

mengurus apa yang dirahasiakan hatinya. Allah-lah yang menghisab

apa yang dirahasiakan hatinya. Barangsiapa menampakkan keburukan

kepada kami maka kami tidak akan memberinya keamanan dan tidak

pula membenarkannya meskipun ia mengatakan apa yang

dirahasiakan hatinya itu baik'."

Keterangan Hadits:

Saksi yang adil dan diridhai menurut jumhur adalah:

l. Orang muslim

2. Mukallaf (dikenai kewajiban syara)

3. Merdeka

4. Tidak mengerjakan dosa besar

5. Tidak terus-menerus melakukan dosa kecil

Imam Syaf i menambahkan, yaitu memiliki keberanian.

Untuk menerima kesaksian orang yang seperti ini harus

memenuhi beberapa syarat lain, yaitu:
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l. Saksi tidak memiliki permusuhan dengan pihak yang

berperkara

2. Perkara itu tidak diindikasikan mendatangkan manfaat

bagi saksi atau mencegah bahaya (mudharat) darinya.

3. Saksi tidak memiliki hubungan nasab dengan yang

berperkara, seperti orang tua, kakek; atau anak, cucu dan

seterusnya.

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan
pokok-pokok ini. Sebagian perbedaan tersebut akan disebutkan pada

bab-bab selanjutnya

- ,.t 2 r)e-3.',r..irr -ri ;s!(Bahwa Abdultah bin Utbah) yakni Utbah bin

Mas'ud. abdullah aaaarr anak laki-laki dari saudaranya Abdullah bin
Mas'ud. Dia mendengar riwayat ini dari sahabat senior, dan dia
sendiri (yakni Abdullah bin Utbah) sempat melihat Nabi SAW.
Haditsnya ini telah diabaikan oleh Al Mizzi di dalam kitab At Athraaf.
Adapun riwayat yang marfu' (langsung dari Nabi SAW) dalam
haditsnya ini adalah apa yang ia katakan sebagai kebiasaan pada masa
Nabi SAW.

'ejilr y";tli1 pan bahwa wahyu telah terpurzs) yakni

setelah wafatnya Nabi SAW. Maksudnya adalah terputusnya berita
yang dibawa oleh malaikat dari Allah untuk sebagian manusia
mengenai sesuatu dalam keadaan terjaga (bukan mimpi). Dalam
riwayat Abu Firas dari umar yang dikutip oleh Al Hakim disebutkan,

;1 €i.U\* ,sF_ ;ir \t: e, f h' & lt JJ,lj qts \ gc;: v 
'sy

€ l*i (sesungguhnya kami mengetahui kalian semasa Rasulullah

SAW masih ada di antora kami, pada saat wahyu turun dan berita-
berita tentqng kalian datang kepada kami) Maksudnya, Nabi SAW
telah wafat dan wahyu pun diangkat.

[+i r] ti';*i W (Barangsiapa menampakkan kebaikan

kepado knmi, makn kami pun mempercayainya). Dalam riwayat Abu
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Firas disebutkan, rjtb a-+ii t; 
-', 

".i (,* ""A'*j ,'t'li
(Ketahuilah, borangsiopa di antora kalian menampakknn kebaikan,
kami pun menganggopnya sebagai orang yang baik, dan karena itu
pula kami me nyukairryo.)

tr:t-, (Keburukan). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dengan lafazh rp gelatratan). Sementara dalam riwayat Abu Al Firas

disebutkan, G.slq,*, €';t? ,r1; e*S.iifS ".r4 t7 6 *-Ut
"nSi; @arangsiapa menampakkan kejohatan lcepada kami, maka kami

alrnn menganggapnya sebagai seorong yang jahot kepada kami,
karena itu pula komi membencinya. Rahasia-rahasia kalian menjadi
uruson kalian dengon Rabb kalian.)

Al Muhallab berkat4 "Ini adalah pemberitahuan dari Umar
tentang keadaan manusia pada masa Nabi SAW dan sesudah beliau
wafat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keadilan terdapat pada diri
seseorang yang tidak ditemukan perkara yang meragukan pada

dirinya. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Ishaq." Namun,
sebenarnya ketentuan seperti itu hanya berlaku bagi mereka yang telah
dikenal, dan bukan bagi mereka yang tidak dikenali identitasnya.

6. Berapa Jumlah Orang yang Diperbolehkan Menyatakan
Keadilan Seseorang?

dt*'],JG *; ir ,f,r;i * -u * *,/ )b;';'i ."+) :Jt- ,t:;* rA, f;:u ,ror *: * \, ,k
,J:n .'*: :Ju" -ls,: * :JG \i- t? qt f;G 6;L
.l?t i;w :Ju :*, {ilt '4.': trd. -ds;rr 'J;, ;

.f)\r C i' it+, tr-li":t
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2642. Dari Hammad bin Zaid, dari'fsabit, dari Anas RA, dia

berkata, "Dilewatkan di depan Nabi SAW satu jenazah, mereka pun

menyebut-nyebut kebaikannya. Maka beliau SAW bersabda, 'Telah

wajib'. Kemudian dilewatkan jenazah yang lain dan mereka

menyebut-nyebut keburukannya 
-atau 

perawi mengatakan "Selain

itu"- maka beliau SAW bersabda, 'Telah waiib '. Dikatakan, 'Wahai

Rasulullah! Engkau mengatakan kepada orang ini telah wajib dan

kepada orang itu telah wajib'. Beliau SAW bersabda, '(Sesuai)

persaksian kaum, orang-orqng mukmin adalah sal<si-sal<si Allah di
mukn bumi'."

,:. ,1, :, .o,. i o, '_.o.) o ), o,

A ej s} or-t)t .*-5i 
'Jt! 

:-)r G\ ,f ;i'i c irt * ,f
"'o), 'o,\: 2,., i t oi,;-.: I.zo,' ;rj"r',o
!>)^e ia:p alll ,t': F Ji C---lr=, ct.,qt) 6-f Oi*_ t'S Cl

or/ t - t o'z n
tr-. ,ro, . ti, .o | ,t r, o zl, tlt t,-. tro, . ,l:Jl,ii clrg ,/V Sf\ y t .r+):r^-c t\Lai cl .-,r.:Jti 6,11^-*

oJ. - ot. , u t., c t , _. o ,/ / t. -. ,O, / ,1. ,t t. o ,/ /
! r:+y try :c-Jii .c>->1 :J\-ci cly' .,.:iLt citiJt -f t' ..;->1

., . , 
^ 

, , . o, o 2

-tl*l L{i :)t',,q,|i.1r ,b }t Ju uf l-J, :Ju t;r;";ljt }il"\'J'

2643. Dari Abdullah bin Buraidah, dari Abu Al Aswad, dia

berkata, "Aku datang ke Madinah, dan saat itu sedang berjangkit
wabah penyakit. Mereka (orang-orang) meninggal dengan sangat

cepat. Aku duduk di sisi Umar RA, lalu lewat satu jenazah dan

disebut-sebut kebaikannya. Umar berkata, 'Telah wajib'. Kemudian

lewat jenazah yang lain dan disebut-sebut kebaikannya. Umar berkata,

'Telah wajib'. Lalu lewat lagr jenazah ketiga dan disebut-sebut

keburukannya. Umar berkata, 'Telah wajib'. Aku bertanya, 'Apakah

yang wajib wahai amirul mukminin?' Dia berkata, 'Aku mengatakan

seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW; setiap orang rnuslim yang

,/
crnzzznzzzctol/.,

:ut; .{x', ,iu si;{ ) :d .-oLJt tur ;.i;ii ;" d.'.,i ;: *
4/

o o/ . , t o / . o, | - ,.to . . . t,

.-b.rrr *ilu, ild ,:rjrj:Jusr(;rl
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disaksikan oleh 4 orang dengan kebaikan, niscaya Allah

memasukkannya ke dalam surga. Kami bertanya, 'Dan 3 orang?' Dia

menjawab, 'Dan 3 orang'. Kami bertanya lagi, 'Dan dua orang?' Dia

menjawab, 'Dan 2 orang-' Kemudian kami tidak menanyakannya

tentang 1 orang'."

Keterangan Hadits:

(Bab berapa jumlah orang yang diperbolehkan menyatakan

keadilan seseorang?). Yakni, apakah pernyataan tentang *keadilan"

seseorang hanya dapat diterima dengan syarat pernyataan itu

dikeluarkan oleh orang-orang dalam jurnlah tertentu?

Imam Bukhari menyebutkan 2 hadits yang masing-masing

dinukil dari Anas dan Umar tentang perkataan manusia berkenaan

dengan kebaikan dan keburukan 2 mayit yang berbeda- [,alu pada

kedua pernyataan itu Nabi SAW menanggapi dengan saMa beliau"

'c*"i ftelqh wajib). Hadits ini telah dijetraskan pada pembahasan

tentang jenazah.

Disampaikan kepadaku dari Ibnu Al Manayyar' dia berkata

dalam cacatannya: Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat

isyarat untuk menerima pernyataan tentang 'keadilan' Seseorirng,

meskipun hanya dikeluarkan oleh satu orang. Tapi isyarat yang ia

maksudkan tidak jelas. Seakan-akan dia berpandangan bahwa kalirnat

'Kemudian kami tidak menanyakan kepadanya tentang satu orong'

merupakan isyarat yang sangat halus bahwa mereka biasa berpedoman

dengan perkataan satu orang, akan tetapi mereka tidak menanyakan

tentang hukum permasalahan seperti ini."

Imam Bukhari akan membuat pernyataan yang tegas dalam

beberapa bab kemudian bahwa perkataan satu orang telah rnencukupi-

Seakan-akan Imam Bukhari tidak menegaskannya di tempat ini karena

dalil yang disebutkan masih rnengandung kemungkinan lain-
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p' ir isri ". (kesaksian kaum). Ini hanyalah subjek kalimat,

sedangkan predikatnya tidak disebutkan, dan seharusnya adalah:
kesaksian kaum itu diterima. Atau, mungkin pula yang terjadi adalah
sebaliknya, yakni subjek kalimat tidak disebutkan dan seharusnya
adalah: Ini adalah.kesaksian kaum.

f"$ aitrir;e 1 ;t'*iit (orang-orang mukmin adatah para

sal<si Allah di muka bumi). Demikian yang dikutip oleh kebanyakan
periwayat. Sementara dalam riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi
disebutkan , f.\r F a' it+-: t'ir ppr iita: (Kesaksian knum yang

beriman adalah saksi Allah di muka bumi.)

7. Kesaksian atas Nasab, Penyusuan yang Banyak, Kematian yang
Telah Lama, Sabda Nabi SAW ,,Aku Dan Abu Salamah Disusui

Oleh Tsuwaibah", serta Bersikap Teliti padanya

{;i
'jG
.u

'J, ot?-r :U[ ,k; i' e: -,-xc ,f ;)t u ;ir ,;
t;,ll,i'*5i ,i- a \ak 6ia *-'w-Ui :Jta ,'i t;r fi
:, l;:r^: *';:L,',lta ,{i,/r*iiirt #'j

.'^: j,it ,'4ti d* ,Jt- ;*, +; iur

2644. Dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah RA, dia berkata,
"Aflah meminta izin kepadaku (untuk masuk), namun aku tidak
mengizinkannya. Dia berkata, 'Apakah engkau hendak menghijab diri
dariku, padahal aku adalah pamanmu?' Aku berkata, 'Bagaimana itu
bisa terjadi?' Dia berkata, 'Engkau telah disusui oleh istri saudara
laki-lakiku, dengan air susu saudaraku'. Aku lalu menanyakan hal itu
kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, 'Aflah benar, berilah
izin kepadanya'."
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Ut',Su :Ju r<L ht n1 u,t3 it * :'t i lrc ?i;ts 7
t 7a')riiH-,J.Vr :;e ie.*'' *h' 'u

.*tb'St t ni U'6^ ,.-At u l.X"

2645.Dari Qatadah, dari ,ubr. Ot Zaid, danfUn, aUUus RA,

dia berkata, "Nabi SAW bersabda tentang anak perempuan Hamzah,

'Dia tidok halal untulcht, diharamkan karena susuan apa yang

diharamkan lrarena nasab. Ia adalah anak perempuon saudarqku

seslrsuan'. "

t

J-r t

lllt-
t

l t'
a-r-t

.;1:rjr

t')-o(J

U JL:
/^

4-1, aljl

A

Jrt

2646. Dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah binti

Abdurrahman bahwa Aisyah 3rq (istri Nabi SAW) mengabarkan

kepadanya, sesungguhnya Nabi SAW berada di sisinya dan dia

(Aisyah) mendengar suara seseorang minta izin masuk ke rumah

Hafshah. Aisyah berkata, "Aku lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Ini

ada seorang laki-laki yang meminta izin masuk ke rumahmu'." Dia

(Aisyah) berkata, "Rasulullah SAW kemudian berkata, 'Aku kira ia
odalah fulan, pamon f'lafshah dari jalur susu(tn'. " Maka Aisyah
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berkata, "Sekiranya si fulan, pamannya karena sesusuan masih hidup,

niscaya ia diperbolehkan masuk menemuiku." Rasulullah SAW
bersabda, *Ya! sesungguhnya susuan mengharamknn apa yong

diharamknn karena nqsob. "

i . . , o,n . / . . .o I o .
*l f eU--,-rl .rl ; t,)l je
^ttz

"ll .rf^a at k Jii :cJu ta.;

7647. Dari Asy'ats bin Abi Sya'tsa, dari bapaknya, dari Nlasruq

bahwa Aisyah RA berkata, "Nabi SAW masuk dan saat itu di sisiku
ada seorang laki-laki. Beliau bertanya, '{,|/ahai ;Nisyah! Siapakah
orang ini?' Aku berkata, 'Saudaraku sesusuan'. Beliau bersabda,
'Wahai Aisyah! Hendaklah kalian memperhotikan siapa ,caudara laki-
laki knlian, knrena sesungguhnya susuan (yang ntenghctramkan

pernikahan) itu adalah karena lapar (sehingga susu tersebut dapat
mengenyangkaruf '. " Riwayat ini dinukil pula oleh lbnu Mahdi dari
Suffan.

Keterangan Hadits:

{Bab kesaksian atas nasab, penyusuan yang banl'ak, kemutian
yang telah lamo). Bab ini untuk menjelaskan masalah-masalah yang

biasanya disaksikan secara umum. Disebutkan di antaranya nasab,

penyusuan dan kematian yang lama.

Masalah nasab dapat disimpulkan dari hadits-hadits tentang

menyusui, karena nasab merupakan konsekuensi dari penyusuan itu
sendiri, dan dalam masalah ini telah dinukil sebuah rj*u'. Adapun

masalah menyusui dapat disimpulkan dari hadits-hadits pada bab cii

atas. Sesungguhnya masalah ini telah ada pada masa jahiliyah dan

/ ot z .l

i G-\ :'c-! tlji A ,*,G
- -? " 

). - a, - t' i J-r-o

t-=Jl - AeV )\ L;p i .S;1 -.r
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diketahui dari sejumlah orang yang mengalaminya. Adapun kematian
yang lama, hukumnya dapat disimpulkan dengan melekatkan atau

menghubungkan dengan masalah tersebut. Demikian yang dikatakan
oleh Ibnu Al Manal.5rar. Penyebutan "yang lama" adalah untuk
mengecualikan "kematian yang baru". Maksud kematian yang lama
adalah kematian yang te{adi pada masa lampau. Sebagian ulama
madzhab Maliki membatasinya pada kematian yang terjadi sejak 50

tahun yang lalu, dan sebagian lain lagi mengatakan 40 tahun yang

lalu.

eJi\il ' i:i',i;-z'riqtdlrh, e',1, Sai lNaoi sew
bersabda, *Alat dan Abu fulamah disusui oleh Tstmaibah."). Ini
adalah penggalan hadits yang disebutkan dengan sanad yang maushul
oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang penpsuan dari hadits
Ummu Habibah binti Abu Sufyan, dan penjelasannya akan dipaparkan
pada pembahasan yang dimaksud. Di tempat tersebut akan dijelaskan
pula sedikit kisah Tsuwaibah serta Abu Salamah bin Abdul Asad.

Para ulama berbeda pendapat mengenai standar dan kriteria
diterimanya kesaksian berdasarkan pengetatruan khalayak umum.
Menurut ulama madzhab Syaf i, kesaksian ini disahkan secara pasti

dalam masalatr nasab dan kelahiran. Sedangkan dalam masalah

kematian, memerdekakan budak, wala', wakaf, perwalian, pemecatan,

pemikahan dan perkara yang menyertainya, pernyataan keadilan

seseorang, pemyataan yang membeberkan cacat seseorang, wasiat,

kebijakan membelanjakan harta, ketidakbecusan mengurus harta dan

kepemilikan, hanya menempati kedudukan lebih kuat (rajih) untuk

diterima. Kemudian sebagran ulama muta'akhirin dari kalangan

madzhab Syaf i rnenambahkan heberapa perkara lagi (dalam 20 tema

lebih) yang semuanya tercantum dalam kitab Qawa'id Al Alla'i.

Dari Abu Hanifah dikatakan bahwa kesaksian seperti ini
diterima dalam masalah nasab, kematian, nikah, menggauli istri
(dukhu[), serta jabatan hakirn. Abu Yusuf menambahkan masalah

wala' (hak orang yang memerdekakan budak untuk mewarisi budak
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yang dimerdekakannya), sementara Muhammad menambahkan

masalah wakaf.

Penulis kitab Al Hidayah berkata, "Kesaksian berdasarkan

pengetahuan banyak orang (istifudhah) hanya diperbolehkan atas

dasar isfrftsan,karena pada dasarnya kesaksian harus didasarkan pada

penglihatan mata. Syarat diterimanya kesaksian ini adalah; hendaknya

didengar dari sekelompok orang yang dijamin tidak mungkin sepakat

untuk berdusta. Sebagian mengatakan, minimal didengar dari 4 orang.

Sebagian lagi mengatakan, cukup 2 orang yang adil. Ada pula yang

mengatakan, cukup satu orang yang adil selama hati kita yakin
dengannya."

(Bersikap teliti padanya). Kalimat ini masih berupa rangkaian
judul bab. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada

sabda Nabi SAW dalam hadits Aisyah (hadits terakhir pada bab di

atas): ibLJa,jt f ,i*t fl U ;t'rilt ( H e ndakt ah knl i an memp erhat ikan

siapa saudara laki-laki kalian sepersusuan).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 4 hadits yang akan

dijelaskan pada masalah persusuan di bagian akhir pembahasan

tentang nikah.

8. Kesaksian Orang yang Menuduh (orang lain berbuat) Zina,
Pencuri dan Pezina

z-l
l&t UJr 1:> ,,tri

Firman Allah Azza wa Jalla, "Don janganlah kamu terima
kesaltsian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-

orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat. " (Qs" An-
Nuur (24): 4-5)
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{lrnar rnendera Abu Bakrah. Syibi trin Ma'biid dan Nal'r' karena

menuduh Al Mughirah berzina. Kemudian dia nremerintahkan mereka

agar trertar"rbat seraya berkata" "Barangsiapa hertaubat, niscaya aku

akan menerirna kesaksiannya. "

Kesaksian mereka diperbolehkan oieh Abdullah hin tltbah,
Umar bin Abdul Aziz, Sa'id bin Jubair, Thawus, Mujahid, Sya'tri,

Ikrimah, Az-Zuhri, Muharib bin Ditsar. Syuraih clan Muawiyah bin

Qunah.

Abu Zinad berkata, "Hal yang berlaku pada karni di Madinah,

apabila orang yang rnenuduh orang lain berzina telah menarik kembali
perkataannya dan memohon ampunan, rnaka kesaksiannya diterima."
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Sya'bi dan Qatadah berkata, "Apabila seseorang mendustakan

dirinya lalu didera, maka kesaksiannya dapat diterima."

Ats-Tsauri berkata, "Apabila seorang budak didera kemudian

dimerdekakan, maka kesaksiannya diperbolehkan. Apabila telah

dilaksanakan hukuman atas terhukum, maka urusan-urusannya telah

diperbolehkan (sah)."

Sebagian orang berkata, "Kesaksian orang yang menuduh orang

lain berzina tidak diterima meskipun ia telah bertaubat." Kemudian

mereka berkata, "Pernikahan tidak sah tanpa ada 2 orang saksi.

Apabila seseorang menikah dan saksinya adalah 2 orang yang pernah

dijatuhi hukuman (hudud), maka pernikahan itu dianggap sah. Namun

bila seseorang menikah dengan saksi 2 orang budak, maka pernikahan

itu tidak sah."

Ia memperbolehkan (menerima) kesaksian orang-orang yang

pernah dijatuhi hukuman dan budak yang laki-laki maupun perempuan

dalam perkara melihat hilal Ramadhan. Lalu bagaimana diketahui
taubatnya. Nabi SAW telah mengasingkan pezina selama setahun.

Nabi SAW melarang berbicara dengan Ka'ab bin Malik beserta kedua

sahabatnya selama 50 malam.

4t ,r', €..-s? ;?rr ui :i3r'; {;r d?i 7V /t *
" .. ..t t!.1,, o1 ^ 
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2648. Dari Ibnu Syihab, Urwah bin Az-Zr;roat ,"run

menceritakan kepadaku, "Sesungguhnya seorang wanita mencuri pada

perang Fath (pembebasan kota Makkah). Wanita itu didatangkan

kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau memerintahkan agar

tangannya dipotong." Aisyah berkata, "Wanita itu memperbaiki
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taubatnya dan menikatr. Setelah itrl, dia biasa datang dan aku

menyampaikan keperluannya kepada Rasulullah SAW."

,.,; iur ,fr ly i i)"r l, * i f, * * 
=V 

it*
:ar'fr & A",f.;i fi *', *htJ:" !" J;, r

'tG --rt:Y
2649. Dari Ibnu Syihab, dari Ubaidiltah bin Abdullah bin Zaid

bin Khalid RA, dari Rasulullah SAW bahwa beliau memerintahkan

orang yang berzina dan belum pernah menikah agar <iidera 100 kali
dan diasingkan selama setahun.

Keteransan Hadits:

t"B*b kesaksian orang yang menuduh {arang lain berhuat) zina,

pencetri dan pezina). Maksudnyq apakah kesaksian mereka diterima
setelah bertaubat atau tidak?

oii' rr bi,"rlir ;ryti: ri;i iiq:r iir'-,.i;a; \1 :k1? i', ,Sl:
r3irf (dan firman Allah Arro *o Jalfa, "Dan janganlah ksmu terima

kesaksian merekn buat seloma-lamanya. Dan mereka itulah orong-
orong yang -fosik, kecuoli orang-arang yang bertaubat. " )
Pengecualian dalam bab ini menjadi pegailgan lrtama bagi mereka

yang lnernperbolehkan (menerinra) kesaksian orang -lrang menuduh

orang lain berzina apabila telah berlauhat.

Al Baihaqi meriwayatkan dari jaXur Ati bin Abi Thalhah dari

Ibnu Abbas teniang firman AIIah ooUnn janganlch futmu terima
kesal<sian merel<s buat selama-lamanya"', kemudian firman-Nya

"Kecuali orang-{}rang ycng bertaubcl"" Barangsiapa bertaubat, maka

kesaksiannya diterirna rnenunrt kitab Allah.
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Pendapat Ibnu Abbas ini juga merupakan pandangan jumhur

ulama. Mereka mengatakan bahwa kesaksian orang yang menuduh

orang lain berzina setelah bertaubat dapat diterima dan dengan

sendirinyajulukan sebagai orang fasik telah terhapus dari dirinya baik

telah dilaksanakan hukuman atau belum. Mereka menakwilkan
maksud firman Allah "Selamanya" adalah selama mereka masih terus-

menerus dengan fuduhannya itu, sebab kata "Selamanya" selalu

disesuaikan dengan konteks kalimat. Misalnya dikatakan "Kesaksian

orang kafir tidak diterima selamanya", artinya selama ia masih dalam

keadaan kafir. Bahkan Asy-Sya'bi terkesan berlebihan hingga

mengatakan, "Apabila orang yang menuduh itu bertaubat sebelum

dilaksanakan hukuman atasnya, maka hukuman itu telah gugur."

Dari ulama madzhab Hanafi dikatakan bahwa pengecualian

berkaitan dengan kefasikan secara khusus. Apabila penuduh zina telah

bertaubat, maka gugurlah darinya predikat fasik. Adapun

kesaksiannya tetap tidak diterima untuk selamanya. Pendapat ini
dikemukakan pula oleh sebagian ulama tabi'in.

Sehubungan dengan ini terdapat madzhab lain, yaitu

kesaksiannya diterima setelah menjalani hukuman dan tidak diterima
sebelum menjalani hukuman. Dari madzhab Hanafi dikatakan bahwa

kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina tidak ditolak hingga

ia menjalani hukuman. Pendapat ulama madzhab Hanafi ini
ditanggapi oleh ulama madzhab Syaf i bahwa hukuman merupakan

kafarat (penebus dosa) bagi para terhukum, maka keadaan seseorang

setelah menjalani hukuman akan lebih baik daripada sebelum

menjalaninya. Lalu, mengapa kesaksiannya ditolak pada saat

keadaannya telah lebih baik dan diterima pada saat keadaannya

buruk?

; iJs: iliul' j r;tit i"ii; 6it$ ,# i. ',j*') a 

"5". 
6.i ';e 'a? )

hiti l Lj i$ (tJmar mendera Abu Balcrah, Syibl bin Ma'bad dan

Nafi' knrena menuduh Al Mughirah berzina. Kemudian dia
memerintahknn mereka agar bertaubat seraya berknta, " Barangsiapa
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bertaubat, niscaya aku oknn menerima kesal<siannya." ) Atsar ini
disebutkan dengan sanad yang lengkap oleh Imam Syaf i di dalam

kitab Al Umm, dimana ia berkata, "Aku mendengar Az-Zuhri berkata,

'Orang-orang Irak mengatakan bahwa kesaksian orang yang dijatuhi
hukuman (hudud) tidak diterima'. Maka, aku bersaksi bahwa telah

dikabarkan kepadaku oleh si fulan bahwa Umar bin Khaththab berkata

kepada Abu Bakrah, 'Bertaubatlah dan aku menerima kesaksianmu'."

Sufuan berkata, "Az-Zulvi telah menyebutkan nama orang yang

menyampaikan berita itu kepadanya dan aku pun menghafalnya,

namun kemudian aku lupa. Lalu, Umar bin Qais mengatakan

kepadaku bahwa ia adalah lbnu Al Musayyab."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, riwayat ini telah dinukil oleh Ibnu

Jarir melalui jalur lain dari Suffan, dan dia menyebutnya Ibnu Al
Musayyab. Demikian pula kami rneriwayatkan dengan jalur yang

lebih pendek dari Az-Za'farani dan Sufyan. Ibnu Jarir di dalam kitab
Tafsir meriwayatkan dari lbnu Ishaq, dan Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al
Musayyab dengan sanadyang lebih lengkap dengan lafazh f #'bi
F ,F '1,6i|j;rti* 

i ::d, tr e6', f $'&ri {F. t;.i q? ytit i'
*,ttak'\t :^isW'F l#{il r"'),3i;;-€ a;iril *;*+ki
ffibi;k" i.i ;.b ,e.6i (sesungguhnya {imar bin Kharhthab memukul

Abu Bal*ah, Syibl bin Ma'bad dan Nafi' bin Al Harits bin Kaldah
,sebagai hukuman der{t, lalu dia herlmta kepada mereka. 'Barangsiapa

mendustakqn dirinya, maka aku al{an menerima kesahsiannya di masa

),ang ak$n datang; dan barangsiapa tidak melakukannya, makn aku

tidak ak"an menerima kesaksiannya'. Syibl c{an NaJi' mendustakan diri
mereka, sedangkan Abu Bakrah tidak melakukonryta). Az-Zufui
berkata, "Derni Allah, ia adalah Sunnah, maka camkanlah!"

Kemudian diriwayatkan oleh Sulaiman bin Katsir dari Az-Zuhri,

dari Sa'id bin Al Musayyab, ,* ,yrie6-t;){i. ii1*'*'# 'ul

8 e r'i; i6') ft.et)'# "i,M,,'g-i,a, :Y .t* \t: #3{{t
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'qjli;:} I etr ,'oitp f :sW g (Ketika Abu Batcrah, Nafi,

dan Syibl memberi kesalcsian terhadap Al Mughirah, dan Ziyad
memberi kesalcsian yong menyelisihi kesal<sian mereka, maka Umar

mendera mereka dan menyuruh merekn bertaubot. Dia berkata,
'Barongsiapa di antara knlian menarik kembali kesalaiannya, maka

aku akan menerima kesalciannya'. Abu Balcrah pun enggan menarik

ke mb ol i ke s aks i anny a).

Atsar ini dinukil pula oleh Umar bin Syabah dalam kitab Akhbar
Bashrah melalui jalur seperti di atas. Kemudian dia menyebutkan

kisah Al Mughirah ini dari berbagai jalur periwayatan yang intinya
adalah bahwa Al Mughirah bin Syu'bah adalah gubemur wilayah
Bashrah pada masa Umar. Lalu ia dituduh berzina oleh Abu Bakrah
(yak"i An-Nufai') Ats-Tsaqafi (seorang sahabat yang masyhur), Nafi'
bin Al Harits bin Kaldah Ats-Tsaqafi (yang juga masuk dalam deretan

sahabat), Syibl bin Ma'bad bin Utaibah bin Al Harits Al Bajli
(seorang yang masuk Islam pada zarnan Nabi SAW namun tidak
pernah bertemu beliau), danZiyad bin Ubaid yang selanjutnya dikenal

dengan nama Ziyad bin Abi Suffan (mereka adalah saudara dari pihak
ibu). Ibu mereka adalah Sumayah (mantan budak Al Harits bin
Kaldah). Mereka semua berkumpul dan melihat Al Mughirah sedang

menindih perut seorang wanita yang bernama Ar-Raqtha Ummu Jamil
binti Amr bin Al Afqam Al Hilaliyah. Suaminya adalah Al Hajjaj bin
Atik bin Al Harits bin Auf Al Jisymi.

Mereka pun berangkat menemui Umar dan mengadukan

perbuatan Al Mughirah. Maka Umar memecat Al Mughirah dan

menunjuk penggantinya, Abu Musa Al Asy'ari. Al Mughirah
dipanggil menghadap, lalu 3 orang di antara mereka memberi

kesaksian bahwa Al Mughirah telah berzina. Adapun Ziyad tidak
memberi kesaksian secara tegas. Dia hanya mengatakan, "Aku melihat
pemandangan yang keji, tapi aku tidak tahu apakah ia menggaulinya

atau tidak." Umar memerintahkan dilaksanakan hukuman dera kepada

3 orang itu karena terbukti bersalah menuduh orang lain berzina. Lalu,
Umar pun mengucapkan perkataannya seperti di atas.
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Kisah serupa telah diriwayatkan pula oleh Ath-Thabari pada

biografi Syibl bin Ma'bad. Al Baihaqi juga menukil dalam riwayat
Abu Utsman An-Nahdi bahwa dia menyaksikan kejadian itu di
hadapan Umar. Riwayat Al Baihaqi memiliki sanad yang shahih.
Diriwayatkan juga oleh Al Hakim di dalam Al Mustadraft dari jalur
Abdul Aziz bin Abi Bakah dengan panjang lebar, dan di dalamnya

disebutkan,'eJ,.3,t t7 r; q;\i I s q,b tk'c;-;i lA. e tl,ii:-t ; i:S"iiut
(Ziyad berkata, 'Aku melihat keduanya beroda di bawah selimut, dan

aku mendengar nafas mendesah, tapi aku tidak tahu ada apa di balik
itu.').

Al Ismaili menyebutkan dalam kitab Al Madkhal bahwa
sebagian ulama mempertanyakan sikap Imam Bukhari yang mengutip
kisah ini dan menjadikannya sebagai hujjah, padahal ia telah berhujjah
dengan hadits Abu Bakrah di beberapa tempat. Lalu Al Ismaili
menjawab pertanyaan itu dengan membedakan antara kesaksian dan

riw'ayat. Dalarn masalah kesaksian diperlukan beberapa syarat

tambahan dan ketelitian yang tidak dibutuhkan pada riv'.ayat, seperti
jumlah orang, merdeka dan lain-lain.

Dari hadits ini Al Muhallab membuat kesimpulan hukum bahwa
sikap mendustakan diri sendiri bagi orang yang nienuduh orang lain
berzina bukan syarat dalam penerimaan riwayatnya, sebab Abu
Bakrah tidak mendustakan dirinya, tetapi riwayatnya diterima oleh

kaum muslimin dan diamalkan.

t-!L O-;.ilir ii eieii (Dan kesaksionnya diperbolehkan oleh

Abdullah b'in Utbah). Dia adalah Abdullah bin Utbah bin Mas'ud.
Riwayatnya disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Ath-Thabari
dari jalur Imran bin Umair, dia berkata, "Abdullah bin Utbah

memperbolehkan rnenerima kesaksian orang yang rnenuduh orang lain
berzina jika telah bertaubat."

f-ft * 1,..J 'r-l;i (Dan (.lmor bin Abdut Aziz). Dia adalah

k&alifah yang rnasyhur. Riwayatnya disebutkan dengan sanad yang
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moushul oleh Ath-Thabari dan Al Khallal dari jalur Ibnu Juraij dari

Imran bin Musa, "Aku mendengar Umar bin Abdul Aziz menerima

kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina, dan bersamanya

ada seorang laki-laki lain." Lalu diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari

Ibnu Juraij, dan dia menambahkan Abu Bakar bin Muhammad bin
Amr bin Hazm bersama Umar bin Abdul Aziz.

ou/ tolo..

* U'#j (Dan Sa'id bin Jubair). Atsar ini dikutip melalui

,onoirun, *ourhutoleh Ath-Thabari dengan redaksi kalimat, 'P

,1r--i ti1:)jilriSti- i, ("Kesaksian orang yang menuduh orang lain

berzina dapat diterima apabila ia teloh bertaubat)." Kemudian oleh

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur lain, dari Sa'id bin Jubair

bahwa kesaksian orang seperti itu tidak diterima. Akan tetapi, sanad

riwayat terakhir ini lemah.

'r-rii Cii*: (Thawus dan Mujahl@. Atsar ini disebutkan

melalui sanadyangmoushul oleh Sa'id bin Manshur, Syaf i dan Ath-
Thabari dari Ibnu Abi Najih, dia berkata, "Orang yang menuduh orang

lain berzina bila telah bertaubat, maka kesaksiannya diterima."
Dikatakan kepadanya, "Siapakah yang mengatakannya?" Dia berkata,

"Atha', Thawus dan Mujahid."

ui34 (Dan Asy-Sya'bi). Riwayatnya disebutkan melalui sanad

yang moushul oleh Ath-Thabari dari Ibnu Abi Khalid, dari Asy-
Sya'bi, dia berkata, "Allah menerima taubatnya dan mereka menolak

kesaksiarurya." Dia biasa menerima kesaksian orang yang menuduh

orang lain berzina apabila telah bertaubat.

Kami meriwayatkan dalam kitab Al Ja'diyaat dari Syu'bah, dari

Al Hakam tentang kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina

bahwa Ibrahim berkata, "Kesaksiannya tidak diterima." Sedangkan

Asy- Sya' bi berkata, "Ke saksiannya diterima apabila telah bertaubat. "

U*t (Dan ltcrimah). Diaadalah mantan budak Ibnu Abbas.

Riwayatnya disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Al Baghawi
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dalam kitab Al Ja'diyaat dari Syu'bah, dari Yunus dari Ibnu Ubaid,

dari lkrimah, ia berkata ,'a$t# U,Uj Ur6r i6 $! (Apabila orang yang

menuduh orang lain berzina telah bertaubat, maka kesalcsiannya

diterimo.)

'e-;:1ti (Dan Az-Zuhri). Perkataannya telah disebutkan

terdahulu pada kisah Al Mughirah, dia berkata, "Ia adalah Sunnah."

Lalu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur lain, dari Az-Zr:llrri, dia

berkata "Apabila orang yang menuduh orang lain berzina telah

menjalani hukuman, maka hakim harus menyuruhnya bertaubat.

Apabila ia telah bertaubat, maka kesaksiannya dapat diterima; namun
jika ia enggan, maka kesaksiannya tidak diterima." Dalam kitab Al
Mtruaththa'disebutkan hal yang sama seperti itu.

i:F';.gii C-?i f: i.q)6Jj (Dan Muharib bin Ditsar,

Syuraih [yakni haktm yang terkenalJ dan Muawiyah bin Qurrah).
Ketiga orang ini adalah penduduk Kufah. Dari sini diketahui bahwa

perkataan /.z-hthn terdahulu dalam kisah Al Mughirah yang

menyatakan bahwa orang-orang Kufah tidak menerima kesaksian

orang yang menuduh orang lain berzina, maksudnya adalah sebagian

dari mereka (bukan keseluruhan ulama Kufah). Bahkan aku belum

mendapatkan pemyataan tegas dari ketiga orang ini tentang bolehnya

menerima kesaksian orang yang menuduh orang lain berzina. Hanya

saja Asy-Sya'bi termasuk ulama Kufah dan telah dinukil darinya

pernyataan tegas menerima kesaksian orang yang menuduh orang lain

berzina, seperti telah disebutkan di atas.

Ibnu Juraij meriwayatkan melalui sanad yang shahih dari

Syuraih bahwa dia berkata, i6ip ,pi lt'^!.;btt ffi (AUah menerima

taubatnya, maka (mengapa) aku tidak menerima kesaksiannya?)

Kemudian diriwayat kan oleh Ibnu Abi Khalid dengan sanad yang

lemah dari Syuraih bahwa dia tidak menerima kesaksian orang yang

menuduh orang lain berzina.
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It t;,t a !:rt :>ri'1r'$'Ssi gt" Zinad berksta, "(Jrusan yang

berlaku pada kami..." dan seterusnya). Dia adalah Abu Az-Zinad Al

Madani yang masyhur. Riwayatnya disebutkan dengan sanad yang

maushul oleh Sa'id bin Manshur dari Hushain bin Abdunahman' dia

berkata, "Aku melihat seseorang didera karena melakukan kesalahan

menuduh orang lain berzina. Ketika telah selesai menjalani hukuman

ia pun bertaubat. Lalu aku bertemu dengan Abu Az'Zinad dan dia

berkata, 'Urusan yang berlaku pada kami...' dan seterusnya."

isufui"iJtr iLti (Sya'bi dan Qatadah berkata). Riwayat

keduanya dinukil oleh Ath-Thabari secara terpisah. Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari jalur Daud bin Abi Hind, dari Sya'bi, dia berkata,

"Apabila orang yang menuduh orang lain berzina mendustakan

dirinya, maka kesaksiannya diterima."

4ui ol:iitii' 'a:ti 
".')';-lrJ f ,"6' '#;'Jtti (sebagian orang

berkata, "Kesal<sian orang yang menuduh orang lain berzino tidak

diterima meskipun telah bertaubat."). Perkataan ini dinukil dari ulama

madztrab Hanafi. Mereka berhujjah untuk menolak kesaksian orang

yang menuduh

dikatakan oleh

shahih;'

Hadits paling masyhur yang menjadi hujjah mereka adalah

hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi

sAw, p{-:":r ,i:\t;u rt yy'ti d# itt4s'):fr | (Tidak diterima

kesalrsian laki-laki yang khionat dan perempuan yang khianot, serta

orang yong teloh dijutuhi hulatman (hudud) dalam Islam). Hadits ini

diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Lalu At-Tirmidzi

meriwayatkan dari hadits Aisyah yang juga sama seperti itu, hanya

saja dikatakan "tidak sah" sebagai ganti dari "tidak diterima". Abu

Zrx' ah berkata, "Hadits ini munlcar."

AMurrazzaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Washil, dari

Ibratrim, dia berkata, *Tidak diterima kesaksian orang yang menuduh

orang

pakar

lain berzina dengan sejumlah hadits yang

hadits, *Tidak satupun di antaranya yang
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orang lain berzina, taubatnya hanya antara dia dengan Al1ah." Ats-

Tsauri berkata, "Demikian pula pendapat kami." Lalu Abdurrazaq

meriwayatkan dari riwayat Atha' Al Khurasani, dari Ibnu Abbas yang

juga sama seperti itu, tapi sanad-nya terputus (munqathi). Adapun

mereka yang mengatakan sanad-nyakuat telah melakukan kekeliruan.

)t+ if)ii; ll#,til;'of i.t* *?s.',i"*-'t',Srt j
(Kemudian mereka berkata, "Pernikahan tidak sah tanpa ada 2 orang

saksi. Apabila seseorang menikah dan saksinya terdiri dari 2 orong

yang pernah dijatuhi hukuman [hududJ, maka pernikahan itu

dianggap saft). Pendapat ini dinukil pula dari ulama madzhab Hanafi.

Mereka beralasan bahwa yang menjadi maksud utama adalah

kemasyhuran (mengumumkan) pernikahan, dan yang demikian itu

dapat tercapai dengan adanya saksi yang adil maupun yang tidak adil

saat menyaksikan peristiwa itu, adapun ketika menyampaikan

kesaksian tidak diterima kecuali dari saksi yang adil.

ot*4r>l1 {Jf y\ti :\ltiir 5 .'ir;t iir4t, ihii (Mereka

memperbolehkan menerima kesal<sian orang-orang yang pernah

dijatuhi hukuman dan budak laki-laki n?oupun perempuan dalam

melihat hilal Ramadhan). Pendapat ini dinukil pula dari ulama

madzhab Hanafi. Mereka beralasan bahwa persoalan ini masuk dalam

kategori berita, bukan kesaksian.

'oiiti :, U.;i',-;Si (Bagaimana tliketahui tatbatnya). Yakni,

taubat oiang yang menuduh orang lain berzina. Kalimat ini berasal

dari Imam Bukhari sendiri dan masuk dalam rangkaian judul bab.

Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan perselisihan yang

terjadi dalam masalah itu. Menurut kebanyakan ulama salaf, "Menjadi

kemestian untuk mendustakan dirinya." Demikian pula yang

dikatakan oleh Imam Syafi'i. Pada pembahasan terdahulu telah

disebutkan penegasan dari Imam Syaf i dan ulama lainnya mengenai

hal itu. Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Thawus

dengan riwayat yang sama seperti di atas.
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Adapun Imam Malik berpendapat, "Apabila kebaikannya

semakin bertambah, maka hal itu telah mencukupi sebagai taubat

baginya dan tidak mesti mendustakan dirinya, karena mungkin saja ia

benar dalam kesaksiannya." Pendapat inilah yang menjadi

kecenderungan Imam Bukhari.

\rbt ,* *-"t !,6 i -*t iW V ,iei z:; grlr'o$t 4i
4 o';* Q,labi SAW telah mengasingkon pezina selama setahun.

Nabi SAW melarang berbicara dengan Ka'ab bin Malik beserta kedua

sahabatnya hingga berlalu masa 50 malam). Adapun masalah

mengasingkan pezina ini telah disebutkan dengan sanadyangmaushul
di bagian akhir bab. Sedangkan kisah Ka'ab akan disebutkan secara

lengkap pada akhir tafsir surah Al Bara'ah (At-Taubah) dan

pembahasan tentang perang Tabuk. Adapun yang dijadikan dalil dari
kedua peristiwa ini terhadap masalah taubat orang yang menuduh
orang lain berzina adalah; tidak dinukil bahwa Nabi SAW membebani
keduanya 

-setelah 
taubat- dengan perkara lain sebagai tambahan

atas pengasingan dan pemboikotan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan secara ringkas hadits
Aisyah tentang kisah wanita yang mencuri. Adapun yang hendak

dijadikan dalil padanya adalah perkataan Aisyah, rittt |jJ.'3 (l4ranita

itu memperbaiki taubotnya). Seakan-akan Imam Bukhari hendak

mengikutkan hukum orang yang menuduh orang lain berzina dengan

hukum pencuri, karena menurutnya tidak ada perbedaan antara

keduanya dalam hal taubat.

Imam Bukhari hendak mengisyaratkan dengan hadits ini bahwa
lama waktu seseorang dianggap telah bertaubat itu berbeda-beda,

tergantung individu dan kondisi mereka. Maka, dipersyaratkan waktu
tertentu yang diduga bahwa ia telah bertaubat dengan sebenar-

benarnya.

Sebagian besar ulama memperkirakan bahwa waktu tersebut

adalah setahun. Alasannya, bahwa 4 musim dalam setahun memiliki
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pengaruh tersendiri terhadap jiwa. Jika keempat musim ini telah

berlalu, maka ini dapat memberi indikasi akan kebaikan batinnya,

karena alasan inilah pezina diasingkan selama kurun waktu setahun.

Adapun pendapat yang lebih tepat adalah bahwa yang demikian

itu hanya berlaku menurut kebiasaan secara umum, sebab perkataan

Umar terhadap Abu Bakrah gttti ?,|Ft'+ (Bertaubatlah dan aku

menerima kesaluianmn), merupakan dalil bagi jumhur ulama tentang

tidak dipersyaratkannya waktu tertentu.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Mempersyaratkan bagi orang yang

menuduh orang lain berzina merupakan perkara yang sulit dipahami

jika tuduhannya itu benar. Adapun bila tuduhannya tidak benar, maka

menyuruhnya bertaubat adalah sesuatu yang sangat beralasan. Hanya

saja mungkin dikatakan bahwa orang 1'ang melihat perbuatan zina

dapat diperintah untuk tidak membeberkan perbuatan orang itu selama

tidak memenuhi syarat. Apabila ia membeberkannya sebelum

memenuhi syarat yang dimaksud, maka ia dianggap melakukan suatu

kemaksiatan, bukan bermaksiat atas pengetahuannya."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, akan tetapi pendapat ini digoyahkan

oleh kenyataan bahwa Abu Bakrah tidak membeberkan perbuatan Al
Mughirah melainkan setelah terpenuhinya syarat saksi, yaitu 4 orang.

Meski demikian, Umar tetap memerintahkannya bertaubat agar

kesaksiannya dapat diterirna. I-Ianya sa;a clapat dijawali bahwa

barangkali Umar belum mengetahui hakikat perkara itu hingga ia

memerintahkan Abu Bakrah untuk bertaubat. Oleh karena itu pula

Abu Bakrah tidak menerima perintah Umar, karena ia mengetahui

kesaksiannya adalah benar.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Zaid bin Khalid

tentang mengasingkan orang yang berzina. Tapi Ad-Dawudi

mempermasalahkan maksud pencantumannya di tempat ini. Lalu dia

memberi pandangan bahwa Imam Bukhari bermaksud memberi

isyarat bahwa masa ini merupakan waktu paling lama y'ang disebutkan

dalam memastikan kebersihan diri pelaku maksiat.
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Catatan:

Imam Bukhari mengumpulkan dalam judul bab ini antara

hukum pencuri dan hukum orang yang menuduh orang lain berzina.

Hal ini sebagai isyarat darinya bahwa tidak ada perbedaan dalam

menerima taubat keduanya. Sementara Ath-Thahawi telah menukil
ijma' yang menyatakan menerima kesaksian pencuri apabila telah

bertaubat. Tapi perlu diketahui bahwa Al Auza'i berpendapat bahwa

kesaksian orang yang dihukum karena minum khamer tidak dapat

diterima meskipun telah bertaubat. Pemyataan ini disetujui oleh Al
Hasan bin Shalih. Namun, pendapat keduanya diselisihi oleh semua

ahli fikih di semua negeri.

9. Tidak Menjadi Saksi Atas Kesaksian Palsu Apabila Diminta
Bersaksi

€)i;i au:Jtlt:,in?nt q, * i ld' ,r,*t*
& e_,i v 'Uui ,C W; { v;. i ,u" u ,t z4'rrt ;>.

4t e;:u i>v 61\ 6a ,t-G

y''Jt'tX ;ll*'*\r'a'fi
* *.41 'j6 

"61; 
,ls .4

2650. Dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir RA, dia
berkata, "Ibuku meminta kepada bapakku (agar memberikan) sebagian

hibah untukku dari hartanya. Kemudian tampak ia hendak

menghibahkannya kepadaku. Ibuku berkata, 'Aku tidak ridha hingga
engkau menjadikan Nabi SAW sebagai saksi'. Dia meraih tanganku
dan saat itu aku masih kecil, lalu menghadapkanku kepada Nabi SAW
seraya berkata, 'Sesungguhnya ibunya, binti Rawahah, meminta

*i *\'* 4''#
,-tl:)w ,&; *\t*
iJs rir- d, ui :)v .r4,

i) Jo',..,"
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kepadaku sebagian hibah untuk anak ini'. Nabi SAW bertanya,
'Apakah engkau memiliki anak .selain dia?' Ia berkata, 'benar'." An-
Nu'man berkata, "Aku kira beliau SAW bersabda, 'Jangan jadikan
aku sal<si atas perbuaton yang menyimpang'. "

Abu Hariz berkata, "Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, 'Aku tidak
bersal<si atas perbuatan yang menyimpang'."

to'.,tc I . . 'r.'- ,. r...... , c . '1.::... c 7..j. Otr*-e r. i)V erbt Ji lJ^j \ar&. :qltr o-r-+ .rl ;f

€?':rt-;f h' 
',b'u|t 

i6 ,i6 c?"?nt o.", #
yii,srii\ :orkj6- ;g*r!,'d ,:;ii-i!, i' ,c.'i

f h' Jr'*;tti$-"')6'ri t'j - *) *\t J:"Ut
v; o)WJ ,o-#| y; ;t;* c; €'i;. 'ot ,*i

2651. Dari Abu Jamrah, dia berkata: Aku mendengar Zahdam

bin Mudharrib berkata: Aku mendengar Imran bin Hushain RA
berkata: Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian (adalah generasi
yang hidup di) zamanku, kemudian orong-orang sesudah merekn,

kemudian orang-orong sesudoh merekct. " (Irnran berkata, "Aku tidak
tahu apakah Nabi SAW menyebutkan dua zaman atau tiga zaman.").

kemudian Nabi bersabda, "Sesungguhnlla sesudah komu terdapat

kaum yang berkhianat dan tidok diberi amanah, bersaksi dan tidak
diminta menjadi sal<si, bernadzar don tidak menepati, dan tampak
pada mereka kegemukan. "

/61 ? i|lu'^r':9r\, * dt'i; ^b\t n, ),* ,r
i;r* 'o# rr;i io;. i ,*lt" ."it i ,"&ri. 4fr i ,,;'s
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2652. Dari Abdullah RA, dari Nabi SAW, "Sebaik-baik manusia
adalah (yang hidup di) zamanku, kemudian orang-orang sesudah

mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian datang
kaum yang kesaksian salah seorong mereka mendahului sumpahnya
dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. " Ibrahim berkata, "Mereka
pun memukuli kami atas kesaksian dan perjanjian."

Keterangan Hadits:

(Bab tidak menjadi salrsi stas kesaksian palsu apabila diminta
bersalcsi). Dalam bab ini disebutkan hadits An-Nu'man bin Basyir
tentang kisah bapaknya yang memberi hibah kepadanya. Di dalamnya
terdapat sabda beliau SAW, "Jangan jadikan aku saksi atas perbuatan
yang menyimpang. " Adapun penjelasannya telah dipaparkan dalam
pembahasan tentang hibah. Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur
yang dikutip oleh Imam Bukhari di tempat ini dengan redaksi, "Aku
tidak bersalcsi atas perbuatan yang menyimpang."

Adapun perkataan Imam Bukhari pada judul bab "Apabila Di
Minta Menjadi Saksi" dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak menjadi
saksi atas perbuatan menyimpang jika tidak diminta menjadi saksi
adalah lebih utama. Sedangkan perkataan Imam Bukhari pada bagian
akhir hadits: Abu Hariz berkata, "Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, 'Aku
tidak bersaksi atas perbuatan yang menyimpang'." Maksudnya dalam
riwayat Abu Hariz dari Asy-Sya'bi menggunakan lafazh seperti ini.
Telah disebutkan pada pembahasan tentang hibah mengenai perawi
yang menyebutkannya dengan sanad yang maushul, dan dijelaskan
pula perpaduan antara riwayat Abu Hariz dari Asy-Sya'bi dengan
riwayat periwayat lainnya dari Asy-Sya'bi.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits "sebaik-baik
kalian (adalah generasi yang hidup di) zomonku" dari riwayat

t. , o . ,+;4 a.o.t--lt tt 
o

.#rs
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Abdullah bin Mas'ud, dan dari riwayat Imran bin Hushain- Pada

masing-masing riwayat terdapat tambahan yang tidak ditemukan pada

riwayat yang lainnya. Hadits ini juga telah dinukil dari bebarapa

sahabat yang lain. Semua faidah dan tambahan keterangan dalam

riwayat-riwayat mereka akan saya jelaskan di awal pembahasan

tentang keutamaan sahabat. Adapun maksud pencantumannya di

tempat ini berkaitan dengan masalah kesaksian.

t:#ii- (berkhianat). Demikian yang disebutkan dalam

kebanyakan riwayat, yakni menggunakan huruf kha' yang diambil

dari kata 'a-it"* (khianat). Lalu Ibnu Hazm mengklaim bahwa dalam

salah satu naskah disebutkan dengan lafazht:;.-il(berperang). Ibnu

Hazrn berkata, "Jika riwayat ini akurat. maka maknanya adalah

mengambil harta orang lain dan meninggalkannya tanpa memiliki

apapun."

O:t-!"fi-}j (dan tidak diberi amctnah). Yakni, manusia tidak

percaya dengan mereka dan tidak meyakini sifat amanah mereka,

karena sifat khianat mereka sangat tampak sehingga manusia tidak

lagi berpegang dengan perkataan mereka.

oi:.,42;-:"\j o\:*i-i (bersaksi dan ridak diminta menjadi saksi).

Kalimat ini mengandung dua kemungkinan; Pertama, mereka menjadi

saksi atas suatu kejadian padahal tidak diminta rrenjadi sallsi. Kedua,

mereka memberi kesaksian di pengadilan padahal tidak diminta untuk

bersaksi. Kemungkinan kedua lebih dekat kepada maksud hadits.

Namun hal itu bertentangan dengan riwal'at Muslim dari hadits Zaid

bin Khalid, dari Nabi SAw, |F ystlUure-'U ifir rrr'.r[fur Z-'. {}i l1

t{/li-lJ-bi gaukah knmu aku beritahukctn tentang para saksi yang

terbaik? Orangyang memberi kesal<sian sebelum diminta.)

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi kedua riwayat

ini, dan dalam hal ini mereka menjadi dua kelompok:
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Pertama, kelompok yang menguatkan salah satu dari kedua

hadits itu dan melemahkan yang lainnya. Ibnu Abdil Barr cenderung

menguatkan hadits Zaid bin Khalid, karena dinukil oleh para ulama

Madinah. Oleh karena itu, dia lebih mengutamakannya daripada

riwayat ulama Irak. Dia bahkan tampak berlebihan dengan

mengatakan bahwa hadits Imran bin Hushain (riwayat kedua pada bab

di atas) tidak ada sumbernya. Ulama selain Ibnu Abdil Barr justru

menguatkan hadits Imran, karena dinukil oleh Imam Bukhari dan

Muslim, sedangkan hadits Zaid bin Khalid hanya dinukil oleh Imam

Muslim.

Kedua, kelompok yang berusaha mengompromikan kedua

hadits itu, dan mereka mengemukakan berbagai pandangan:

1. Maksud hadits Zaid adalah orang yang menjadi saksi bahwa si

fulan memiliki hak atas orang lain, namun pemilik hak tidak
mengetahuinya, lalu orang ini datang dan mengabarkan hal

tersebut. Atau, pemilik hak tersebut meninggal dunia dan ahli

warisnya tidak mengetahui haknya pada orang lain, lalu ia
datang memberi kesaksian kepada ahli waris atau orang yang

mengurus harta si mayit. Ini merupakan jawaban paling baik.

Demikian pula jawaban yang dikemukakan oleh Yahya bin
Sa'id (guru Imam Malik),Imam Malik dan selain keduanya.

2. Maksud hadits Zaid adalah kesaksian dalam masalah hisbah,

yaitu yang tidak berkaitan dengan hak-hak manusia secara

khusus. Masuk dalam masalah hisbah sesuatu yang berkaitan

dengan hak Allah, atau terdapat padanya sesuatu dari hak Allah,
seperti pembebasan budak, wakaf, wasiat secara umum, iddah,

thalak, hudud (hukuman-hukuman yang telah ditentukan

kadamya) dan lain-lain, Kesimpulan jawaban ini adalah;

maksud hadits Ibnu Abbas adalah kesaksian yang berkaitan

dengan hak-hak manusia, sedangkan maksud hadits Zaid bin
Khalid adalah kesaksian yang berkaitan dengan hak-hak Allah.
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3. Hadits Zaid dipahami sebagai penekanan untuk memberi

kesaksian. Antusias seseorang untuk menunaikan kesaksian itu
hampir serupa dengan orang yang telah menyampaikan

kesaksiannya sebelum diminta, sebagai mana dikatakan dalam

memberi gambaran kepada orang yang dermawan, "Dia
memberi sebelum diminta," yakni memberi dengan segera

setelah diminta tanpa menundanya.

Ketiga jawaban ini berdasarkan pandangan bahwa saksi tidak
dapat memberi kesaksian di hadapan hakim melainkan setelah diminta
oleh pemilik hak. Maka, dikecualikan dari celaan hadits di atas orang-

orang yang memberitahu kesaksian padanya dan tidak diketahui oleh
pemilik hak, atau kesaksian dalam masalah hisbah.

Sebagian ulama memperbolehkan memberi kesaksian sebelum

diminta berdasarkan makna lahiriah dari hadits Zaid bin IGalid.
Kemudian mereka menakwilkan hadits Imran dengan beberapa

takwilan:

1. Hadits tersebut dipahami dalam konteks kesaksian palsu, yakni

mereka memberi kesaksian atas suatu kejadian yang mereka

tidak saksikan. Takwilan ini dinukil oleh At-Tirmidzi dari

sebagian ahli ilmu.

2. Maksud kesaksian pada hadits itu adalah kesaksian tentang

sumpah. Takwilan ini diindikasikan oleh perkataan Ibrahim di
akhir hadits Ibnu Mas'ud, "Mereka pun memukuli kami atas

kesaksian," yakni perkataan seseorang "Aku bersaksi atas nama

Allah, keadaan sesungguhnya adalah seperti ini", maksudnya

adalah sumpah. Maka, hal itu tidak disukai sebagaimana tidak
disukainya banyak bersumpah. Sumpah telah dinamakan sebagai

kesaksian, seperti disebutkan dalam firman Allah efiiSW$
(kesaksian salah seorang mereka) yakni sumpah salah seorang

mereka. Ini adalah jawaban yang dikemukakan oleh Ath-
Thahawi.
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3. Maksudnya adalah kesaksian atas manusia yang berkenaan

dengan perkara gaib. Seperti seseorang bersaksi atas suatu kaum

bahwa mereka kelak berada di neraka, atau bersaksi atas suatu

kaum bahwa mereka kelak berada di surga, dan lain sebagainya.

Hal semacam ini dikatakan oleh para pengikut hawa nafsu.

Takwilan ini dikutip oleh Al Khaththabi.

4. Maksudnya adalah orang yang mengajukan diri sebagai saksi,

padahal dia tidak layak menjadi saksi.

5. Maksudnya adalah bersegera memberi kesaksian, padahal

pemilik hak mengetahuinya dan dia belum meminta kesaksian

itu.

Dari kalimat "Bersalcsi dan tidak diminta menjadi salui" dapat

diambil dalil bahwa seseorang yang mendengar orang lain berkata
"Fulan memiliki hak padaku sekian", maka orang yang mendengar

tidak dapat menjadi saksi atas hal itu, kecuali bila orang yang
mengucapkannya memintanya untuk menjadi saksi atas apa yang dia
katakan. Berbeda dengan seseorang yang melihat orang lain
membunuh atau merampas harta, sesungguhnya boleh bagi orang
yang melihat untuk menjadi saksi atas kejadian itu meskipun belum
diminta oleh korban kejahatan.

O:*';- 1') i\3ij;" (b e r na dz ar d a n t i d a k me n e p at i) . pembicaraan

mengenai hal ini akan dijelaskan pada pembahasan mengenai nadzar.
t. L a o, t.'

6-)r F+*'*-': (dan tampak pada mereka kegemukan). Yakni,

mereka ..nurg memperbanyak makan dan minum sehingga menjadi
gemuk. Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya adalah celaan terhadap

mereka yang menginginkan gemuk dan mencari jalan untuk gemuk,

bukan mereka yang tercipta dengan postur seperti itu."

Sebagian mengatakan, "Maksudnya, mereka memiliki harta
yang banyak." Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

mereka berlagak banyak memiliki sesuatu yang sebenamya tidak ada

pada mereka, dan mengaku mempunyai keutamaan yang sebenamya
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tidak mereka miliki. Tidak tertutup kemungkinan maksud hadits

mencakup semua yang telah disebutkan tadi.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Hilal bin Yisaf dari Imran bin

Hushain dengan redaksi, '#t oryj op"?i'q-t (Kemudian

datang kaum yang berusaha gemuk serta menyukai gemuk). Riwayat

ini sangat jelas menyatakan bahwa yang dimaksud adalah membuat

diri menjadi gemuk sebagaimana makna 1'ang sebenamya. Makna ini

pula yang lebih tepat dikatakan sebagai maksud hadits di atas. Hanya

saja sifat ini tercela, karena orang gemuk biasanya lamban dalam

berpikir dan berat menunaikan ibadah.

'Aitti-| 4 q-efi'a3$ Cl (Kaum yang kesalcsian sslah

seorang mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului

kesol<siannya). Maksudnya, dalam dua kesempatan yang berbeda,

bukan pada satu kesempatan saja. Sebab bila terjadi pada satu

kesempatan, niscaya tidak ada ujung pangkalnya. Seperti seseorang

yang berambisi memenangkan kesaksiannl'a, maka ia pun bersumpah

untuk mengukuhkannya. Terkadang ia bersumpah sebelum bersaksi

dan terkadang bersaksi sebelum bersumpah' Tapi, ada pula

kemungkinan kedua hal itu terjadi pada satu kesempatan menurut

mereka yang memperbolehkan bersumpah dalam kesaksian. Maka,

seseorang bisa saja bersaksi dan bersumpah.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Maksudrr;va, mereka tidak bersikap

wara' dan meremehkan urusan kesaksian dan sumpah." Ibnu Baththal

berkata, "Hal ini dijadikan dalil bahwa sumpah dalam kesaksian dapat

membatalkannya." Dia juga berkata, "Ibnu Sya'ban meriwayatkan

dalam kitab Az-Zahi, barangsiapa mengatakan 'Aku bersaksi atas

nama Allah bahwa fulan memiliki hak atas fulan sejumlah sekian',

maka kesaksiannya tidak diterima, sebab sesungguhnya ia bersumpah

dan bukan bersaksi." Ibnu Baththal berkata, "Akan tetapi, yang

dikenal dalam madzhab Malik adalah kebalikan dari pendapat itu."
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.t4ir153re i'Jr sJl- Vf;*i_ rj,k ?r|1jti qtbrahim berknta,

"Mereka pun memukuli kami atas kesal<sian dan perjanjian "). Imam
Bukhari menambahkan melalui sanad ini di bagian awal pembahasan

tentang keutamaan,3V';;;t (Di saat kami masih kecil.) Imam

Muslim meriwayatkan dengan lafazh r;iir ,f "t* ,pt oW-'jS
o$te '\Jtt (Mereka biasa melarang kami pada saat kami masih kecil

tentang perjanjian dan kesalcsian.) Kemudian pada pembahasan

tentang sumpah dan nadzar disebutkan, lLjL 'ry;t 6#-r1.V,11 of I
i3(.1' jt (Sahabat-sahabat kami melarang kami melakukan kesaksian

di saat masih lcecil.)

Abu Umar bin Abdul Barr berkata, "Maknanya, mereka
melarang seseorang terburu-buru mengucapkan 'Aku bersaksi atas
nama Allah' dan 'Atasku perjanjian dengan Allah, sungguh telah
terjadi begini dan begitu', atau ucapan-ucapan yang serupa. Hanya
saja mereka memukuli anak-anak atas ucapan tersebut agar tidak
terbiasa bersumpah, baik dalam perkara yang pantas maupun yang

tidak pantas."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan urusan dalam hal
kesaksian itu seperti yang dia katakan. Tapi ada pula kemungkinan
mereka melarang untuk menjadi saksi dan menawarkan diri untuknya,
karena memelihara kesaksian merupakan perkara yang cukup
memberatkan, terutama ketika harus menyampaikannya, sebab

manusia tidak luput dari lupa dan lalai. Apalagi pada saat itu mereka
umumnya tidak dapat menulis. Ada pula kemungkinan maksud
larangan yang berkenaan dengan perjanjian adalah masuk dalam
perkara wasiat, karena dapat memberi dampak negatif. Wasiat

terkadang dinamakan sebagai perjanjian. Allah berfirman, e4 JU"'l'1

1,Jt (Tidak akan mendapatkan perjanjian-Ku orang-orang yang

zhalim), yakni tidak akan mendapatkan wasiat-Ku. Tambahan
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penjelasan bagi masalah ini akan dikemukakan lebih lanjut pada

pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

10. Apa yang Dikatakan Mengenai Kesaksian Palsu

<:\!j, o\:*i-r piri; ,dl,i nr J.r"r

tidakyangBerdasarkan firman Allah, "Dan orang-orang
memberikan kesaluian palsu" (Qs. AI Furqaan [25):72)

ii'r, i$ pr, 'iti #i" i3itgf;it \Xk r.ey :;iqtut ot::-.)
,'

Gp o*irr 6{

Dan menyembunyikan persaksian, "Dan janganlah kamu (para
salrsi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa menyembunyi
kannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya;
dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Qs. Al
Baqarah l2l: 28) kamu memutar-balikkan kata-katamu dalam

memberi kesaksian.

2653.Dari Syu'bah, dari Ubaidillah bin Abi Bakr bin Anur, auri
Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW ditanya tentang dosa-dosa besar,

kemudian beliau menjawab,'Mempersekutukan (syirik) Allah,

!-t. c.*t

1^ t.4-ri
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durhaka kepado kedua orang tua, membunuh jiwa, dan memheri
kesaksian palsu'." Riwayat ini dinukil pula oleh Ghundar, Abu Amir,
Bahz dan Abdushamad dari Syu'bah.

t , ',t.. \,. lr,l,2. 1 , z.& 4t Ju :JE a,i.irr qr yrl e;r*. gri .u ,f') * €
U t :rj6 -r)u- t;.6ir ;S\'gar tl ,&3 * \t

* on r'C8)- ,i!;tls*r,i9 'r';y' 
'iu .i ,Si,

.'.k- 4 ,uu J; "'rK J\ a, :Jv .r1)r ,S:l;.li -,Jd.f1t:* c*'q;;tct- :rit;t; ;v;3l Ju':

,UrO.Dari Abdurrahman-bin Abu Bakrah, dari bapaknya RA,
dia berkata, "Nabi sAw bersabda, 'Tidakkah kqlian ingin aku
beritahukan tentang dosa yang paling besar diontara dosa-dosa
besar? '(tiga kali). Mereka menjawab, oya, wahai Rasuluilah!' Beliau
berkata, 'syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua -lalu
beliau duduk yang sebelumnya dalam keadaan bersandar- ketahuilah
dan perkntaan dusta '. Dia berkata, 'Beliau terus mengulangi
perkataannya itu hingga kami berkata sekiranya beliau diam'." Ismail
bin Ibrahim berkata, "Al Jurairi menceritakan kepada kami,
Abdunahman menceritakan kepada kami',

Keterangan Hadits:

(Bab apa yang dikotakan tentang kesal<sian palsu). Maksudnya,
tentang larangan keras dan ancaman mengenai hal itu.

t\lr o'rig,:-t ilt),jW Ar JyJ (Beraasarkan firman Allah

Ta'ala, "Dan orang-orong yang tidak memberikan kesalrsian parsu. ").
Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa ayat ini berkenaan
dengan celaan terhadap orang yang melakukan kesaksian palsu. Ini
merupakan pilihan pribadinya terhadap salah satu penafsiran yang
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dikemukakan terhadap ayat tersebut. Sedangkan penafsiran lainnya

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lafazh i:iF pada ayat ini

adalah syirik. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah

"nyanyian", dan yang lain lagi mengatakan selain itu.

Ath-Thabari berkata, "Asal kata jilr adalah memperindah

sesuatu dan memberinya sifat yang berbeda dengan yang sebenarnya,

hingga orang-orang yang mendengarkan teperdaya dan mengira apa

yang dikatakan adalah hakikat yang sebenamya." Dia juga berkata,

"Pendapat paling kuat menurut kami adalah bahwa maksud ayat itu

adalah pujian terhadap mereka yang tidak memberi kesaksian batil."

5ir-€ 'iJl 'oq t (Dan menyembunl;il1qn kesaksian). Yakni, apa

yang dikatakan sehubungan dengan perbuatan menyembunyikan

kesaksian yang benar dan ancamannya.

"e orj,Jl5 +-l;l;i i5r'e irJr r3lJSs lj:;a yr )'A.
(Berdasarkan firman Allah Ta'ala"Danianganlah kamu [para sal<siJ

menyembunyikan kesal<sian hingga firman-Nya "Maha Mengetahui

opq yang kamu kerjakan"). Maksud pencantuman ayat ini pada bab di

atas terdapat pada kalimat "Maka sesungguhnya ia adalah orang yong

berdosa hatinya".

6ire lilr, '6,;ii fyl: 6amu memurarbatikkan kata-kota knmu

dalam memberi kesaksian). Ini adalah penafsiran Itrnu Abbas yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas tentang firman-Nya, fJifr :1t':3:S'ist.t1 Qika kamu

memutor balikkan kata-kata atau enggan meniadi sal<si) (Qs. An-

Nisaa' [a]: 135) Yakni, kamu memutarbalikkan kata-kata kamu dalam

memberi kesaksian atau berpaling darinya (enggan bersaksi).

Kemudian diriwayatkan dari jalur Al Aufa, dari Ibnu Abbas,

tentang ayat ini. Dia berkata, "Engkau memutarbalikkan kata-kata

untuk selain kebenaran, engkau tidak melaksanakan kesahsian dengan

benar. Sedangkan berpaling darinya berarti meninggalkan."
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Dinukil dari Mujahid melalui beberapa jalur yang

kesimpulannya ia menafsirkan "memutarbalikkan" dengan arti

mengubah, dan kata "berpaling" dengan arti meninggalkan. Seakan-

akan sikap Imam Bukhari yang merangkum perkara menyembunyikan

kesaksian bersama kesaksian palsu merupakan isyarat darinya

terhadap atsar ini, serta isyarat akan pengharaman kesaksian palsu

karena menjadi sebab untuk membatalkan hak seseorang,

sebagaimana halnya menyembunyikan kesaksian juga membatalkan

hak orang lain. Begitu pula ia mengisyaratkan kepada hadits yang

diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadits Ibnu

Mas'ud, dari Nabi SAw, :sp't*i-jU j S'tt- tbr.,Jl ,at;- 6.'01
';oJ, :tW'ory t,s\lJt lsesungguhnya [ketikal mendekoti hari Kiamat

[beliau menyebutkan berbagai perkara kemudian bersabda] marak

terjadi kesaksian palsu, dan menyembunyikan kesal<sian yang benar.)

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 2 hadits:

Pertama, hadits Ubaidillah bin Abu Bakar bin Anas dari Anas

tentang pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW mengenai

dosa-dosa besar.

;;!Ar ,f ;* t #btt & i' J'bi',$ (Nabi sAW dtanya

tentang dosa-dosa besar). Bahz menambahkan dari Syu'bah yang

dikutip oleh Imam Ahmad, 6:ft 11 6tau ia menyebutkannya).

Sementara dalam riwayat Muhammad bin Ja'far disebutkan ;rSlt S'i
t1Z. e:"t (Beliau menyebutkan dosa-dosa besar atau ditanya

tentangnyo.) Seakan-akan yang dimaksud dengan dosa-dosa besar

pada hadits ini adalah yang terbesar di antara dosa-dosa besar, sama

seperti pada hadits Abu Bakrah yang disebutkan sesudahnya.

Demikian pula yang tercantum pada sebagian jalur periwayatan dari

Syu'bah, seperti akan saya jelaskan nanti. Maksudnya bukan

pembatasan dosa-dosa besar pada apa yang telah disebutkan.

Pembicaraan mengenai dosa-dosa besar beserta pengertiannya dan

isyarat kepada penentuannya akan dikemukakan ketika membicarakan

T.ATHUL BAARI _ 53



hadits Abu Hurairah, -,'qllir eiSr frJi;r Oauhilah tujuh perkara yang

membinasakan), pada akhir pembahasan tentang (wasiat)

::llt'rS{at (dan kesal<sian palsu). Dalam riwayat Muhammad

bin Ja'far disebutkan, ,tl, ii,i 1 ti t\ij, Jg gerkataan dusta otau

kesal<sian palsu.) Syu'bah berkata, "Menurut dugaanku yang paling

kuat bahwa ia mengatakan 'kesaksian palsu'."

9t *} *. s tb il', )* i,ii.ri (Rtwayat ini dinukit pula oleh

Ghundar, Abu Amir, Bahz dan Abdushamad). Ghundar yang

dimaksud di sini adalah Muhammad bin Ja'far. Adapun riwayat Abu
Amir Al Aqdi disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Abu Sa'id
An-Naqqasy pada pembahasan tentang saksi-saksi dan Ibnu Mandah

pada pembahasan tentang iman dari jalur Syu'bah dengan lafazh,'jii

1-, !'r) r ;t31 (Dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar

adalah syirik kepada Allah). Demikian pula diriwayatkan oleh Imam

Bukhari pada pembahasan tentang denda dari Amr bin Auf, dari

Syu'bah, dengan redaksi, ;Sit fi (Dosa yang paling besar diantara

dosa-dosa besar)

Riwayat Bahz (yakni Ibnu Asad) telah dikutip oleh Imam
Ahmad. Sedangkan riwayat Abdushamad (yakni Ibnu Abdul Warits)
telah disebutkan dengan sonad yang maushil aleh Imam BukJrari pada

pembahasan tentang denda.

"3 1'li lfiaaU<ah kalian ingin aku beritahukan). Riwayat ini

mendukung 
-sekiranya 

kedua hadits dikeluarkan dalam satu

kesempatan- salah satu pilihan yang menyebabkan Syu'bah ragu,

yakni apakah beliau SAW mengatakan hal ini dari dirinya sendiri

ataukah setelah beliau ditanya terlebih dahulu.

Kemudian persoalan durhaka kepada orang tua, kesaksian palsu,

dan syirik telah disebutkan pada dua ayat; yaitu firman-Nya, "Dan
Tuhanmu telah memerintahkan supayo kamu jangan menyembah
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seloin Dia dan hendaklsh kamu berbuat baik kepada ibu-bapok kamu

dengan sebaik-baiknya." (Qs. Al Israa' flTl: 23) Dan firman-Nya,
*Malra jauhilah oleh kamu berhala-berhala yang naiis itu dan

jauhilah perkntaan-perkataan dusta. " (Qs. Al Hajj 1221:30)

j*3 
Qiga kali). Yakni Nabi SAW mengatakan hal itu kepada

mereka sebanyak tiga kali. Beliau mengulanginya untuk memberi

penekanan dan menarik perhatian pendengar agar dapat

memahaminya. Adapun orang yang mengatakan bahwa yang

dimaksud adalah jumlah dosa-dosa besar, maka sesungguhnya mereka

telah melakukan kekeliruan. Imam Bukhari telah membuat sebuah

tema bab dalam pembahasan mengenai ilmu dengan kalimat "Orang

yang Mengulangi Pembicaraan Tiga Kali agar Dipahami". Kemudian

dia menyebutkan penggalan hadits ini dengan sanadyangmu'alloq.

6r ,3ir-51r @yirik kepada Altoh). Ada kemungkinan yang

dimaksud adalah syirik secara umum, dan penyebutannya secara

khusus adalah karena keberadaannya yang sangat dominan, terutama

di negeri Arab. Maka, beliau SAW menyebutkannya untuk

mengingatkan kepada yang lainnya. Ada pula kemungkinan yang

dimaksud adalah syirik secara khusus. Hanya saja kemungkinan ini

bertentangan dengan kenyataan bahwa sebagian kufur itu lebih buruk

daripada syirik, yaitu ta'thil (menafikan sifat-sifat Allah), sebab ia

merupakan penafian yang mutlak sedangkan syirik tidak, sehingga

kemungkinan pertama lebih kuat.

9l:t)it'O'frt (durhaka kepada kedua orong tua). Hal ini akan

dijelaskan pada pembahasan tentang adab disertai penjelasan tentang

dbsa-dosa besar, ketentuannya, dan keterangan tentang jumlahnya.

+ oSi'&i Qalu beliau duduk yang sebelumnya dalam

keadaan bersandar). Hal ini menunjukkan besarnya perhatian Nabi

SAW terhadap persoalan ini, hingga beliau harus duduk tegak padahal

sebelumnya duduk sambil bersandar. Ini menekankan haram dan

buruknya hal itu. Alasan perkara ini mendapat perhatian serius adalah
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karena "perkataan dusta" atau "kesaksian palsu" sangat mudah terjadi
pada manusia, serta sering diremehkan oleh kebanyakan orang.

Adapun syirik dijauhi oleh hati seorang muslim, sedangkan durhaka

kepada kedua orang tua tidak selaras dengan tabiat. Sementara

kepalsuan itu ditunjang oleh berbagai faktor, seperti permusuhan,

dengki dan lain-lain. Oleh karena itu, butuh kepada pernyataan yang

serius untuk menerangkannya. Namun, tidak berarti ia lebih fatal

dibandingkan dengan perbuatan syirik, akan tetapi lebih dikarenakan

oleh dampak buruk kepalsuan yang dirasakan oleh selain pelakunya,

berbeda dengan syirik yang keburukannya ditanggung oleh pelakunya

sendiri.

yl,Jr S:li li (ketahuilah dan perfutraan dusta). Dalam riwayat

Khalid dari Jurairi disebutkan i:ltit't 
'-s ilt Ji: li (Ketahuilah,

perkntaan dusta don sumpah palsu.) Sementara dalam riwayat Ibnu

Aliyah disebutkan , )sl,Jlr Jlj i1 j:llt'attc i (Kesaksian palsu atau

perkataan dusta.) Sedangkan dalam kitab Al Umdah sama seperti

versi pertama, yakni menggunakan kata penghubung "dan".

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Ada kemungkinan hadits ini masuk

dalam kategori menyebutkan kata khusus setelah kata yang bersifat

umum. Akan tetapi, sepatutnya dipahami sebagai penegasan. Sebab

bila yang kita pahami adalah 'perkataan' secara mutlak, maka niscaya

satu kedustaan secara mutlak termasuk dalam. kategori dosa besar,

padahal sebenarnya tidak demikian." Ia juga berkata, "Tidak
diragukan bahwa kadar kedustaan dan tingkatannya berbeda-beda

sesuai dengan perbedaan kerusakan yang ditimbulkannya. Seperti

firman Allah, q *p tlQi.'51:Lt y 
"i :,# j i4 1i t.;,* |a*)i;,

(Dan barangsiapa mengerjakan kesalahon atau dosa, kemudian

dituduhkannya kepada orong yang tidak bersalah, maka

sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang

nyato.) (Qs. An-Nisaa' [4]: 112)
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'6,-;'4 tii ,* -lir$',:t: ai (beliau terus mengulangi

perkataannya itu hingga komi birkota sekiranya beliau diam). Yakni

karena kasihan terhadap diri beliau dan rasa tidak senang atas apa

yang merisaukan beliau. Hal ini menunjukkan adab para sahabat

terhadap Nabi SAW, serta kecintaan dan kasih sayang mereka kepada

beliau.

Pada hadits yang disebutkan dalam bab ini terdapat pembagian

dosa kepada yang besar dan yang lebih besar. Dari sini disimpulkan

adanya dosa kecil, sebab suatu dosa dianggap kecil bila dibandingkan

dengan dosa yang lebih besar darinya. Perselisihan mengenai

penetapan dosa kecil merupakan perkara yang niasyhur.

Dalil paling kuat yang dijadikan pegangan oleh mereka yang

mengatakan tidak ada sesuatu yang kecil pada dosa adalah keberadaan

dosa sebagai tindakan penyimpangan terhadap perintah Allah dan

larangan-Nya. Sedangkan penyimpangan terhadap keagungan Allah

merupakan perkara yang besar.

Akan tetapi bagi mereka yang menetapkan keberadaan dosa

kecil dapat menjawab bahwa dosa besar menjadi kecil bila

dibandingkan dengan dosa yang lebih besar darinya seperti

diindikasikan oleh hadits pada bab ini. Perbedaan dosa besar dan kecil

dapat dipahami dengan pemahaman syariat secara mendalam. Juga,

pada bagian awal pembahasan shalat telah disebutkan berbagai amalan

yang dapat menghapus kesalahan-kesalahan selama tidak termasuk

dosa besar. Hal ini menetapkan bahwa di antara dosa ada yang

dihapuskan dengan ketaatan dan ada pula yang tidak dapat dihapus.

Al Ghazali berkata, "Mengingkari perbedaan dosa besar dan

kecil tidak patut bagi seorang ahli fikih." Kemudian dosa-dosa kecil

maupun dosa-dosa besar juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda,

sesuai perbedaan dampak kerusakannya.

Hadits pada bab ini meunjukkan haramnya kesaksian dusta,

termasuk juga semua yang bermakna kepalsuan, yaitu seseorang

melakukan apa yang dia tidak memiliki kapasitas di dalamnya.
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11. Kesaksian Orang Buta, Urusannya, Pernikahannya,
Menikahkan Orang Lain, Juat-Beli yang Dilakukannya,

Menerima Adzan yang Dikumandangkannya Maupun Masalah
Lainnya, dan Apa yang Diketahui Berdasarkan Suara

i. t

Jtsi iwj 'q;!t, r--r ';L j;Jt Vtt 'i''tl:, ;C?:
')F iA t:r',rK;Jlt lui .>sa ;:tt tiy tiW ':j; ,lolut
$!,:;'ei ;;ta &l4:t ! o* ;r *.iri ,'q-prt ,ru: .*

,.r.

s--ilr ? JL--) .);i'#Jt',.i.ti, r;t ,:y,-, 6 ,(- ,t uk 1'Jt'Ctl:-t 
,ru- U i,* jC', 

',t', 
J:"'c" 'i'E,lu

|r)L si 6 ":)jZ e;$'S*it tir:l: ,Uu ,G'* ii akG

^;;il 
ei;r ;;ra. qTL ; -,r^r]ei, i';

Kesaksian or*, U,rta aip"rUot"frtun oleh Qasim, Al Hasan,
ibnu Sirin, Az-Zrfui dan Atha'. Asy-Sya'bi berkata, "Kesaksiannya
diperbolehkan bila ia seorang yang berakal." Al Hakam berkata,
"Beberapa persoalan diperbolehkan padanya." Az-ZuIri berkata,
"Bagaimana pendapatmu tentang Ibnu Abbas yang memberi
kesaksian, apakah engkau menolaknya?" ibnu Abbas biasa mengutus
seseorang; apabila matahari telah terbenam, ia pun berbuka puasa. Ia
biasa bertanya tentang fajar; dan apabila dikatakan telah terbit, maka
ia pun shalat 2 rakaat. sulaiman bin Yasar berkata, "Aku meminta izin
kepada Aisyah dan ia mengenali suaraku. Ia berkata 'sulaiman?
Masuklah! Sesungguhnya engkau masih berstatus budak serama
tersisa padamu sesuatu (dari setoran)'." Samurah bin Jundub
memperbolehkan kesaksian wanita yang mengenakan cadar.
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v.,'*': f h' J*'";tt q; :uu.r*i, i' u7: ^-:.c *
',ieiqtkrtk *;f,f ui,i,r '^;t 'i6-#i, g"A

Ct:;rA :a,x.G * i' '? ;',$'$i .,ki'k eri a
;,-rt€*b 16"-'*'*lt e*', y',lt*

.f,& rrt';;rt:Jv .o 'Lii l;; ,*L'*i ,?*ai:Ju;
2655. Dari Aisyah RA, ia Uertuta, "Nabi SAW ,n"ra.ng-

seseorang membaca (Al Qur'an) di masjid, maka beliau bersabda,

'semoga Allah merahmatinya, sungglth ia telah mengingatkanku akon

ayat ini dan ini yang telah hilang dariku pada surah ini dan ini'."
Abbad bin Abdullah menambahkan dari Aisyah, 'Nabi SAW

mengerjakan shalat Tahajud di rumahku, lalu beliau mendengar suara

Abbad shalat di masjid, maka beliau bersabda, 'Wahai Aisyah!
Apakah itu suara Abbad?' Aku berkata, 'Benar'. Beliau bersabda, 'Ia
Allah, rahmatilah Abbad'. "

lt \t & Ut'te iu Qz ?nt qr13 ; it y *
& io'r1- o'si. & ti.)t) tls; ,P. o\,i- r1 Ll ,*t
o'ti | ;;i ta, &r,?i ';t i"', irU ?i i) -u,,i rri:;

.'c;+i:}Br ';itri &
2656. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Rasulullah

SAW bersabda, 'Sesungguhnya Bilal adzan di malam hari, maka

makan dan minumlah hingga (dilatmandangkan) adzan (atau beliau

bersabda, "Hingga kamu mendengar adzan ") Ibnu Ummi Maktum'.
Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta, dia tidak

mengumandangkan adzan hingga manusia berkata kepadanya, 'Pagi

menjelang'."
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\., . :..o . . ,o i, ,. '-'.z,it i o ),, c. o. . li o.dt 6"p) 4A)>s ,J )-l*.Jt af ry" ,=r' .,* 4I)l J-e g q-rr-t ,f

o_ri C.'Jt i ,^3i *t y \t ** dt *'di :Ju t;iiL

.qt J:. cri iw t'" W ry ri # !\6ri:tb:t :dy;
\t ** Ut u;*,:^f* *', * it *v Ut ti;jK
;d t* L:G ,jA'r3 L* qj_ *i ic aj e', ^)L

.t. 
- 

'o-

.eU t$ Lt3
2657. Dari Ayub, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Al

Miswar bin Makhramah RA, dia berkata. "Didatangkan kepada Nabi
SAW beberapa pakaian, maka bapakku (Makhramah) berkata
kepadaku, 'Bawalah aku pergi kepada beliau, semoga beliau memberi
kita sesuatu dari pakaian itu'. Bapakku berdiri di depan pintu dan
berbicara. Nabi SAW mengenali suaranya, lalu beliau keluar dengan
membawa satu pakaian sambil memperlihatkan keindahan-
keindahannya seraya bersabda, 'Aku menyimpan ini untukmu... aku
menyimpan ini untukmu'. "

Keterangan Hadits:

(Bab kesal<sian orang butd, to'us()ni'*tt, perniktthanriya,
menikahkan orang lain, jual-beli yang dilakukannya, menerima adzan
yang di kumandangkannya maupun mosalah lainnya, dan apa yang
diketahui berdasarkan suara). Imam Bukhari cenderung

membolehkan kesaksian orang buta. Lalu dia berdalil dengan hal-hal
yang disebutkan di atas berupa pernikahan orang buta, jual-beli yang

ia lakukan serta adzannya. Ini adalah pendapat Malik dan Al-Laits.
Sama saja apakah perkara itu diketahui sebelum ia buta maupun
sesudahnya.
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Adapun mayoritas ulama memberi perincian; jika perkara itu

diketahui sebelum ia buta, maka kesaksiannya diterima; tapi bila ia
mengetahuinya setelah buta, maka kesaksiannnya tidak diterima.

Demikian pula perkara yang menempati posisi orang yang dapat

melihat. Seperti seseorang yang diminta menjadi saksi oleh orang lain

tentang sesuatu, dan ia terkait dengan perkara itu hingga menunaikan

kesaksian tersebut.

Dari Al Hakam dikatakan bahwa kesaksian orang buta

diperbolehkan dalam perkara yang relatif kecil dan tidak

diperbolehkan dalam perkara yang besar. Sedangkan Abu Hanifah dan

Muhammad berkata, "Kesaksian orang buta tidak dapat diterima

selamanya kecuali dalam perkara yang diketahui secara umum."

Semua yang disebutkan oleh Imam Bukhari tidak dapat menjadi

dalil untuk membantah pendapat mereka yang memberi perincian.

Karena tidak ada halangan bila memaharri lafazh yang mutlak di

bawah konteks lafazh muqayyad (yang memiliki batasan).

i,-utt U.+|tt i*'i.ti ,P$ n-Ar 'a;Sr4z ir;i1 (Kesaksian

orang buta diperbolehkon'oleh Qasim, Al Horor, Ibnu Sirin, Az-Zuhri

dan Atha'). Adapun Al Qasim yang dimaksud, menurut dugaanku,

adalah Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, salah seorang ahli

fikih yang tujuh. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Husyaim, dari

Yahya bin Sa'id Al Anshari yang mengatakan, 'oAku mendengar Al
Hakam bin Utaibah bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad

tentang kesaksian orang buta. Maka dia berkata, 'Diperbolehkan'."

Adapun perkataan Al Hasan dan Ibnu Sirin telah disebutkan

melalui sanod yang moushul oleh Ibnu Abi Syaibah dari Asy'ats

bahwa keduanya berkata, "Kesaksian orang buta diperbolehkan."

Sedangkan perkataan Az-Zuhri disebutkan dengan sanad yang

maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ibnu Abi Dzi'b bahwa dia

(yakni Az-Zulti) memperbolehkan kesaksian orang buta. Sementara

perkataan Atha', yakni Ibnu Abi Rabah, telah diriwayatkan dengan
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sanad yang maushul oleh Al Atsram dari jalur Ibnu Juraij bahwa
Atha' mengatakan, "Kesaksian orang buta diperbolehkan."

)OG iui ri1 '^{5,i h'):;r; d-tlr .1rii (Asy-Sya,bi berkata,

"Kesol<siannya diperbolehkan bila ia seorang yong berakal.").
Diriwayatkan dengan sanad yang moushul oleh Ibnu Abi Syaibah dari
Sya'bi, "Semakna dengan di atas." Perkataannya "yang berakal"
bukm berarti lawan dari kata gila, karena perkara ini merupakan
sesuatu yang mutlak ada pada seorang saksi; baik orang yang buta
maupun yang dapat melihat. Akan tetapi, yang di maksud adalah
hendaknya ia cerdas dan mengetahui perkara-perkara rumit
berdasarkan faktor-faktor penjelas (qarinaft). Tidak diragukan lagi
bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam hal itu.

y-'IF *'r),'{'1'st'Jtsi @l Hakant berkato, "Berapo bonyak

persoalan yang diperbolehkan padanya."). Atsar ini disebutkan
dengan sanad yang maushul oleh Ibnu Abi Syaibah. Seakan-akan Al
Hakam bersikap netral di antara kelompok yang memperbolehkan
kesaksian orang buta dengan kelompok yang tidak memperbolehkan
nya.

i\t c?i a;vs:, e *5! * ;.r u_iri ,'*-e!J, ,lrts, (Az-zuhri

berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang lbnu Abbas yang memberi
kesolrsian, apokah engkau akan menolal*tva?"). Atsar ini disebutkan
dengan sanad yang maushul oleh Al Karabisi di daiarn kttab Adab Al
Qadha dari jalur Ibnu Abi Dzi'b.

LD'J)'$" 4+ '{.r ttrJ.l ebnu Abbas biasa mengutus

seseorang... dan seterusnya). Atsar ini disebutkan melalui sanadyang
maushul oleh Abdurrazzaq dari jalur Abu Raja', dari Ibnu Abbas.
Adapun hubungannya dengan bab ini dapat disimpulkan dari sikap
Ibnu Abbas yang berpedoman pada berita seseorang bahwa ia tidak
melihat sosoknya (karena buta) melainkan hanya mendengar suaranya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Barangkali Imam Bukhari
mengisyaratkan dengan hadits Ibnu Abbas akan bolehnya kesaksian
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orang buta atas dasar ta'rif (pengenalan), yakni ia mengenali bahwa

ini adalah (suara) si fulan. Jika ia mengenali suara, maka boleh

menjadi saksi." Kemudian Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesaksian atas

dasar ta'rif diperselisihkan oleh Imam Malik dan selainnya.

Sementara itu, dinukil dari Ibnu Abbas bahwa dia tidak mencukupkan

dengan melihat matahari, karena bisa saja terhalang oleh gunung dan

awan, akan tetapi ia berpedoman pada dominasi gelap di ufuk timur.

Riwayat ini dinukil oleh Sa'id bin Manshur dari Ibnu Abbas."

.pi' ic$, ,46g?Uit qb ,tt Ui'ri"r ,)u-'i.L;l:"'S,ti

ll (Sutatman bin Yasar berkata, "Aku meminta izin kepada Aisyah

dan dia mengenali suaraku. Dia berkata 'Sulaimon? Masuklah!"'dan
seterusnya). Pembicaraan mengenai riwayat ini telah dipaparkan pada

akhir pembahasan tentang memerdekakan budak. Di dalamnya

terdapat dalil bahwa Aisyah tidak menghijab diri dari para budak, baik

budak miliknya maupun budak milik orang lain, sebab Sulaiman

adalah budak mukatab milik Maimunah (istri Nabi SAW). Adapun

pendapat yang mengatakan bahwa kemungkinan Sulaiman adalah

budak mukatab milik Aisyah bertentangan dengan hadits-hadits

shahih, oleh karena itu harus ditolak. Lebih keliru lagi perkataan

mereka yang mengatakan bahwa lafazh*ii latas&epada) dalam hadits

itu bermaknu lf (dari), sehingga artinya adalah saya meminta izin;

Aisyah untuk masuk menemui Maimunah.

Kemudian pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan 3 hadits,

yaitu:

Pertomo, hadits Aisyah tentang kisah Nabi SAW tatkala

mendengar seseorang membaca Al Qur'an di masjid. Adapun yang

dipetik dari hadits ini adalah sikap Nabi SAW yang berpedoman pada

suara orang tersebut tanpa melihat sosoknya.

\ ., t.ru,
,itt .t-3 i,'tV':ri1 @bbad bin Abdullah menambahkan). Yakni

Abbai ti, ouautlah bin Az-Ztbair dari bapaknya, dari Aisyah.

Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Abu Ya'la
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dari Muhammad bin Ishaq, dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin

Az-Zubair, dari bapaknya, dari Aisyah, ,f *t !O i' & 4,'W
ti-^i ',;.6 

U ,jui ,i* )t Jb3'eJ.*o--;,ir e *:i.i&'q3 ,4.
f:r-$ Fr' iili' ,,Sui ,7 |ui ,*jrrp 6Nabi SAw shalat Tahajud di

rumahku, sedangkan Abbad shalat Tahajud di masjid. Lalu Nabi SAW
mendengar suaranya dan bertanya, 'Wahai Aisyah! ini (suara) Abbad
bin Bisyr? ' Aku berkata, 'Benar'. Beliau bersabda, 'Ya Allah,
rahmatilah Abbad'.)"

Ada persamaan nama antara orang yang suaranya didengar oleh
Rasulullah SAW dengan periwayat yang menukil hadits ini dari
Aisyah RA. Hal ini mungkin menimbulkan kesamaran bagi sebagian

orang. Akan tetapi kedua orang yang dimaksud berbeda nasab dan

sifat. Orang yang suaranya didengar oleh Rasulullah SAW adalah
Abbad bin Bisyr, seorang sahabat senior. Sedangkan periwayat yang

menukil hadits ini dari Aisyah adalah Abbad bin Abdullah bin Az-
Zubair, seorang tabi' in.

Kemudian secara lahir orang yang didengar suaranya oleh
Rasulullah SAW pada riwayat pertama, adalah orang yang dimaksud
dalam riwayat tambahan ini, karena suatu tambahan dengan yang

ditambah seharusnya adalah satu hadits, sehingga kisah yang

dimuatnya juga hanya satu.

Akan tetapi, Abdul Ghani bin Sa'id menegaskan di dalam kitab
Al Mubhamaat bahwa orang yang ditengarai membaca Al Qur'an
pada riwayat Hisyam dari bapaknya, dari Aisyah, adalah Abdullah bin
Yazid Al Anshari. Telah diriwayatkan dari jalur Amrah dari Aisyah
bahwa Nabi SAW mendengar suara orang yang membaca Al Qur'an
di masjid, kemudian beliau bertanya, "Suoro siapakah ini? " Mereka
menjawab, "Abdullah bin Yazid." Nabi SAW bersabda, 4 ;'f SU

'lt;f i*i ir' 'ai,Lr2 (Sungguh ia telah mengingatkanku pada satu ayat

yang aku dijadikan lupa atasnya, sentoga Allah nrcrahmatinya).

Pendapat Abdul Ghani ini didukung oleh adanya kesamaan antara
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kisah Amrah dari Aisyah dengan kisah urwah dari Aisyah. Berbeda

dengan kisah Abbad dari Aisyah, dimana di dalamnya tidak

disinggung mengenai ayat yang dilupakan.

Ada. kemungkinan kedua kisah itu merupakan satu kejadian,

dimana Rasulullah SAW mendengar suara 2 orang laki-laki dan beliau

mengenali suara salah seorang dari mereka, maka beliau bersabda "lni
adalah suaro Abbad', tapi beliau tidak mengenali suara yang satunya

sehingga beliau pun bertanya tentang pemilik suara itu. Lalu orang

yang tidak beliau kenali suaranya itulah yang mengingatkan beliau

kepada ayat yang telah dijadikan lupa atasnya. Masalah ini akan

dikemukakan pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an.

Keduo, hadits Ibnu Umar tentang adzan Bilal dan Ibnu Ummi

Maktum. Hadits ini telah disebutkan dengan lengkap disertai

penjelasannya pada pembahasan tentang adzan. Adapun maksud

pencantumannya di tempat ini, yakni berpedoman kepada suara orang

buta.

Ketiga, hadits Al Miswar tentang kisah pakaian yang diberikan

Nabi SAW kepadanya. Adapun yang di maksud di tempat ini adalah

kalimat *Nabi SAW mengenali suaranya, lalu beliau keluar dengan

membawa sepotong paknian sambil memperlihatkan keindahan-

keindahannya seraya bersabda, Aku menyimpan ini untuhnu."

Karena, hal ini merupakan keterangan bahwa beliau berpedoman pada

suara sebelum melihat orangnya. Adapun penjelasan yang lebih detail

akan diulas pada pembahasan mengenai pakaian.

Para ulama yang tidak memperbolehkan kesaksian orang buta

berhujjah bahwa kesaksian terhadap akad (transaksi) tidak dapat

diterima kecuali didasarkan pada keyakinan. Sementara orang buta

tidak dapat meyakini suara secara pasti, karena mungkin saja ada

orang yang suaranya sama atau sangat mirip.

Para ulama yang memperbolehkan memberi jawaban bahwa

kesaksian orang buta hanya dapat diterima apabila ia benar-benar

mengenali suara orang yang bersangkutan dan ditemukan faktor-
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faktor yang memberi petunjuk ke arah itu. Adapun bila terjadi
kesamaran, maka tidak seorang pun di antara mereka yang menerima
kesaksian tersebut.

Sebagai contoh, bolehnya orang buta menikah, padahal ia tidak
mengenali istrinya kecuali suaranya saja. Akan tetapi, oleh karena

seringnya ia mendengar suara itu, maka ia pun mengetahui dengan

pasti bahwa wanita yang dicampurinya adalah istrinya. Tapi bila suatu

saat terjadi kesamaran, apakah wanita yang ada di sampingnya adalah

istrinya atau wanita lain, maka ia tidak boleh mencampuri wanita
tersebut.

Al Ismaili berkata, "Pada hadits-hadits dalam bab ini tidak ada

dalil yang memperbolehkan menerima kesaksian orang buta secara

mutlak, sebab pernikahan orang buta terkait dengan dirinya sendiri
tanpa ada campur tangan orang lain. Adapun kisah Abbad dan
Makhramah berkenaan dengan urusan 1'ang berkaitan dengan diri
mereka dan tidak berkaitan dengan orang lain. Sedangkan masalah

adzan pada bagian akhir hadits telah dikatakan, 'Dia tidak
mengumandangkan adzan hingga dikatakan kepadanya telah pagi'.
Maka, yang dijadikan pedoman di sini adalah berita dari sekelompok
orang yang mengabarkan kepadanya tentang masuknya waktu shalat."

Dia juga berkata, "Adapun perkara yang disebutkan oleh Az-
Zub i tentang kedudukan Ibnu Abbas hanl'ala.h rrpaya mernbesarkan

persoalan tanpa adanya hujjah, karena Ibnu Abbas sangat mengerti
sehingga tidak mungkin memberikan kesaksian dalam perkara yang

dia tidak boleh menjadi saksi. Sebab bila dia memberi kesaksian untuk
mendukung bapak, anak atau budaknya. maka kesaksiannya tidak
diterima, dan Allah SWT telah melindunginya dari hal tersebut."

12. Kesaksian Wanita

6tGiytt"rfr? ,*')
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Dan firman Allah Ta'ala, "Jika tidak ada dua orang laki-laki,

maka (boleh) seorong laki-laki dan dua orang perempuon." (Qs. Al
Baqarah l2):282)

ft*t y\t*Ut'o, ^b?nt uir'rsr'jjt * oj *
t al

,jG J ,uti eJ-.ilt 6iW -ib) T ei';t i;W A :Jv

ryot;tlu:
2658. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Bukankoh kesalcsian seorang wanita soma seperti setengah

kesalrsian laki-laki? " Mereka menjawab, "Benar!" Beliau bersabda,

" Itulah kekurangan akalnya. "

Keteransan Hadits:

(Bab kesal<sian wanita danfirman Allah Ta'ala,"Jilm tidak ada

dua orang laki-laki, maka [bolehJ seorang laki-laki dan dua orang

perempuan."). Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat

berpendapat seperti makna lahiriah hadits ini. Mereka

memperbolehkan kesaksian wanita bersama laki-laki. Namun,

mayoritas ulama mengkhususkan hal itu dalam masalah utang-piutang

dan perdata. Mereka berpendapat bahwa kesaksian wanita tidak

diterima dalam perkara pidana (hudud dan qishash). Lalu mereka

berbeda pendapat tentang diterimanya kesaksian wanita pada perkara

nikah, thalak, nasab dan wola'. Mayoritas ulama menerima kesaksian

wanita dalam masalah-masalah ini, sedangkan para ulama Kufah tidak

menerimanya."

Dia juga berkata, "Para ulama sepakat pula menerima kesaksian

wanita secara tersendiri (yakni tidak disertai laki-laki) dalam perkara-

perkara yang tidak dapat diketahui oleh kaum laki-laki, seperti haid,

kelahiran, tanda kehidupan pada bayi yang baru lahir dan cacat fisik
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wanita. Kemudian mereka berbeda tentang kesaksian wanita dalam

menyusui, seperti akan disebutkan pada bab berikutnya."

Abu Ubaid berkata, "Adapun kesepakatan ulama untuk

menerima kesaksian wanita dalam masalah perdata (harta) didasarkan

pada ayat di atas. Sedangkan kesepakatan mereka menolak kesaksian

wanita dalam masalah pidana (hudud dan qishasft) didasarkan pada

firinan-Nya, or4J y.r\f;UVi$ Qika mereka tidak mendatangknn

empat orang saksi). Sementara perselisihan mereka dalam menerima

kesaksian wanita pada masalah nikah dan yang semisal dengannya

lebih disebabkan oleh perbedaan dalam menganalogikannya kepada

kedua perkara tadi. Barangsiapa menganalogikan masalatr nikah
dengan perkara perdata dengan alasan bahwa di dalamnya terdapat

masalah mahar, nafkah dan lain sebagiannya, maka ia

memperbolehkan menerima kesaksian wanita pada masalah tersebut.

Sedangkan mereka yang menganalogikan nikah dengan perkara

pidana dengan alasan nikah menjadi penghalalan atau pengharaman

bagi kemaluan wanita, maka ia pun tidak membolehkan menerima

kesaksian wanita pada masalah tersebut."

Kemudian dia berkomentar, "Pendapat terakhir inilah yang

merupakan pendapat yang terpilih dan didukung oleh firman

Allah, 'e 
):U igj:t r\!e':,ij (Dan persal<siknnlah dua salrsi yang adil

di antara kamu). Setelah itu, Allah menamaksrr.nya sebagai hudud..

Allah berfirman, iitt i'l;L |$. (Itulah hudud (batason-batasan) Atlah).

Sementara kesaksian wanita tidak diterima dalam perkara hudud." Dia
melanjutkan, "Bagaimana mereka dapat menjadi saksi dalam perkara

yang tidak ada hak apapun bagi mereka, baik dalam akad nikah
maupun pembatalan akad."

Perincian yang disebutkan oleh Abu Ubaid tidak menafikan
judul bab, sebab bab ini dibuat untuk menetapkan diterimanya

kesaksian wanita secara global.
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Setelah itu, para ulama berbeda pendapat dalam perkara yang

umumnya tidak diketahui oleh laki-laki; apakah cukup kesaksian satu

orang wanita saja ataukah tidak? Menurut mayoritas ulama,

dipersyaratkan 4 wanita. Sedangkan menurut Imam Malik dan Ibnu

Abi Laila, cukup 2 orang wanita. Lalu dari Asy-Sya'bi dan Ats-Tsauri

dikatakan, cukup seorang wanita. Pendapat ini pula yang dianut oleh

ulama madzhab Hanafi.

Imam Bukhari menyebutkan 
-pada 

bab ini- hadits Abu Sa'id

secara ringkas, dan telah disebutkan secara lengkap pada pembahasan

mengenai haid. Yang dimaksud dalam perkara ini terdapat pada

ucapan Rasulullah Rasulullah SAW, "Bukankah kesalesian seorong

wanita sama seperti setengah kesqksian laki-laki?"

Al Muhallab berkata, "Dari hadits ini dapat diambil kesimpulan

tentang adanya perbedaan para saksi sesuai tingkat kecerdasan dan

akurasi kesaksian mereka. Kesaksian orang yang cerdas dan cakap

lebih dikedepankan daripada kesaksian orang shalih yang lamban

berpikir."

Di antara perkara menarik dalam masalah ini adalah berita yang

disampaikan oleh Imam Syaf i dari ibunya, yaitu bahwa ibunya

pernah memberi kesaksian di hadapan hakim Makkah bersama

seorang wanita lain. Lalu hakim itu hendak memisahkan keduanya

dalam rangka melakukan pengujian. Maka, ibu Imam Syafi'i berkata,

"Engkau tidak berhak melakukan hal itu, karena Allah Ta'ola telah

berfirman, c*\r tf ir-.ri1 'j'S Av}i,ry oi gupaya iika seorang

lupa, maka seorang lagi mengingatkannya).

13. Kesaksian Budak Perempuan dan Budak Laki-laki

i;e1r, .\'G ott tiyiie

:y.*ir 11 ii.e';:iW

tol.r.r., io,t.
'J 0rlrrl zJ*Jl). J rrJ gJ

frjr;;eit
t-t i;t*: :;i'Sst
iJ-y u.t Js') .j'ri
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:6lt * ;'# C:,:t";u', .*6t :'et € etif:
Anas berkata, "Kesaksian budak diperbolehkan apabila ia adil."

Hal ini diperbolehkan oleh Syuraih danZurarah bin Aufa.

Ibnu Sirin berkata, "Kesaksiannl'a diperbolehkan kecuali

kesaksian budak terhadap majikannya." Kesaksian budak

diperbolehkan oleh Al Hasan dan Ibrahim pada sesuatu yang nilainya

relatif sedikit.

Syuraih berkata, "Kalian semua adalah anak-anak dari budak

laki-laki dan budak perempuan."

:)atU *L ;:L ,lu aEI"J- sri G"+ ,ju gi /t *
t1:;i -,t; :Ju ,76\ sri - #- 1i e"; 'ft :^1 '^!,i '1i

*i *\t& e.A:t';i \se')i s:dra,,i';';
|*) it',gt :Jv ,14 Ui L';i'.^Y* ,Jts ,& t?b

Wiqt 6ib:)i ,'ui
2659. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi

Mulaikah berkata: Uqbah bin Al Harits telah menceritakan kepadaku

(atau aku mendengamya darinya) bahwa dia rnenikaiii Unrmu Yahya

binti Abu Ihab. Dia (Uqbah) berkata, "Seorang budak hitam datang

dan berkata, 'Sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua'. Aku
pun menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW, namun beliau berpaling

dariku." Dia berkata, "Aku berpindah tempat dan menyebutkan

kembali hal itu kepadanya." Beliau bersabda, "Lalu mesti bagaimana

lagi, sementara ia mengatakan telah ntenyusui kalian berdua."

Beliau pun melarang Uqbah (mendekati) istrinya.
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Keterangan Hadits:

(Bab kesal<sian budak perempuon dan budak laki-laki). Yakni

ketika masih terikat dengan perbudakan. Mayorits ulama berpendapat

bahwa kesaksian budak tidak diterima secara mutlak. Sekelompok

ulama mengatakan bahwa kesaksiannya diterima secara mutlak. Imam

Bukhari telah menukil sebagian perkara itu yang menjadi pendapat

Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur. Sebagian lagi mengatakan bahwa

kesaksian budak diterima dalam sesuatu yang sedikit / sesuatu yang

relatif kecil. Ini adalah pendapat Asy-Sya'bi, Syuraih, An-Nakha'i dan

Al Hasan.

:i; o€ $iSV *,'aSt4a,71i$5 @nas berkata, "Kesal<sian

budak diperbolehkan apabila dia adil. '). Atsar ini disebutkan dengan

sanad yang maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Al Mukhtar

bin Fulful, dia berkata, "Aku bertanya kepada Anas tentang kesaksian

budak, kemudian dia berkata' Diperbolehkan'."

j\i ,fri ii:,;l:i 1.-?'o:vb (Hat ini diperbolehkan oteh Syuraih

dan Zurarah bin Aufa). Atsar Syuraih disebutkan dengan sanad yang

maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Amir (yakni Asy-Sya'bi)

bahwa Syuraih memperbolehkan kesaksian budak. Kemudian Sa'id

bin Manshur meriwayatkan dari Ammar Ad-Duhni, dia berkata, "Aku
mendengar Syuraih memperbolehkan kesaksian budak pada sesuatu

yang sedikit/sesuatu yang relatif kecil." Lalu kami meriwayatkannya

di dalam kitab Jami' Sufyan bin Uyainah drt Hisyam, dari Ibnu Sirin,

"Syuraih memperbolehkan kesaksian budak pada sesuatu yang sedikit

selama ia diridhai." Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari jalur

Asy'ats, dari Sya'bi, bahwa Syuraih tidak memperbolehkan kesaksian

budak. Ali berkata, "Akan tetapi kami memperbolehkannya." Maka,

setelah itu Syuraih pun memperboleh kan kesaksian budak, kecuali

terhadap majikannya.

Adapun Zuraruh bin Abi Aufa (hakim di kota Bashrah) berkata,

"Aku tidak menemukan sanadyang sampai kepadanya."
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:P.l iir \;J+ aitp ,i-r--,i,',SGi Qbnu Sirin berkara,

" Ke s al<s iannya diperb ole hkan, ke cuoli budak t er hadap maj i kannya.").

Atsar ini disebutkan dengan sanad yang moushul oleh Abdullah bin
Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Al Masa'rl dari jalur Yahya bin

Atiq, yang juga sama seperti itu.

f6' ijllr d. c{t;.1 2 ;,-;)r i3L-rft (Kesaksian budak

diptrbolehkan oleh Al Hasan dan lbrahim pada sesuatu yang nilainya

relatif sedikit). Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari

riwayat Manshur, dari lbrahim, dia berkata, "Mereka biasa

memperbolehkan kesaksian budak pada sesuatu yang ringan."

Kemudian dinukil dari jalur Asy-'ats Al Hamrani, dari Al Hasan, yang
juga sama seperti itu.

:Jl: l-*'tl'& ,C*i,65 lSyuraih berkata, "Kolian semua

adalah anak-anak budak laki-laki dan budak perempuan "). Demikian
yang disebutkan oleh mayoritas periwayat. Sementara dalam riwayat

Ibnu As-Sakan disebutk *,iV12"*;EtE (Kalian semuet adalah budak

laki-taki dan budakprr"*purn.1 
'

Atsar ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Ibnu Abi
Syaibah dari jalur Ammar Ad-Duhni: )t+6".* iy g t:?'+
ir";-> tiit y ,i? ,,Sui ,'* 'rful'i 

-JJ: 
,:riip (Aht mendengar syuraih

berlrata ketiko seorang budak memberi kesaksian di hadapannya dan

ia memperbolehkannya, lalu dikatakan kepadanya bahwa salui itu
adalah budalc Mako ia pun berkata, 'Semua kito adalah hamba dan

ibu kita adalah Hav,a'.)

Sa'id bin Manshur meriwayatkan riwayat yang serupa melalui
jalur ini dengan redaksi, :Jt Fi ft ";.'*Lt ,Ju6;* tri{ U!
(Dilratalcan lcepadanya, 'Sesungguhrrya ia adalah budak', makn ia
berlrata, 'Kalian semua adalah anak-anak budak laki-lski dan budak
perempuan'-)
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Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Uqbah bin Al
Harits tentang kisah budak wanita berkulit hitam yang mengaku telah

menyusui Uqbah. Pembahasannya akan dipaparkan pada bab

berikutnya. Adapun sisi penetapan dalil darinya terhadap judul bab

adalah; sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan Uqbah agar

berpisah dari istrinya atas dasar perkataan budak wanita. Sekiranya

kesaksian budak wanita tidak diperbolehkan, tentu Nabi SAW tidak
akan menjadikannya sebagai dasar keputusan.

Para ulama yang menerima kesaksian budak berhujjah dengan

firman Allah SWT, ,$4Ar e o*t; * fO, ontaro saksi-sal<si yang

kamu ridhai.) Mereka berkata, "Jika orang yang berada dalam
perbudakan termasuk orang yang diridhai, maka ia masuk pula dalam

cakupan ayat itu."

Akan tetapi, alasan ini dapat dijawab bahwa Allah SWT telah

berfirman pada akhir ayat, tli\ V rtyirl4Jit , U1') (Janganloh sal<si-

saksi itu enggon (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.)
Keengganan hanya dilakukan oleh orang-orang merdeka, karena

seorang budak mutlak harus mengerjakan perintah majikan. Namun,
jawaban ini harus ditinjau lebih lanjut.

Al Ismaili memberi jawaban terhadap hadits pada bab di atas,

"Pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan 'Lalu datang seorang

maulah penduduk Makkah'. Kata maulaft bermakna wanita mantan

budak. Maka, hadits di atas tidak menjadi dalil bahwa wanita itu
adalah budak." Tapi jawaban Al Ismaili ditanggapi bahwa pada hadits
di atas terdapat keterangan tegas yang menyatakan wanita itu adalah

budak. Dengan demikian, jelaslah bahwa lafazh maulah pada hadits di
atas tidak dapat diartikan sebagai "wanita merdeka".

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Apabila kita berpegang dengan

makna zhahir hadits pada bab di atas, maka harus menerima kesaksian

budak wanita. Pemyataan bahwa wanita pada hadits itu adalah budak
telah ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan diriwayatkan
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darinya oleh sejumlah periwayat, seperti Abu Thalib, Muhanna, Harb

dan selain mereka."

Pada pembahasan tentang ilmu telah disebutkan bahwa nama

Ummu Yahya binti Abu Ihab adalah Ghaniyah. Kemudian Saya

menemukan dalam riwayat An-Nasa'i bahwa namanya adalah Zainab.

Maka, mungkin saja Ghaniyah adalah julukannya. Atau tadinya ia
bernama Ghaniyah lalu di rumah diganti menjadi Zainab,

sebagaimana yang banyak terjadi pada wanita-wanita lain. Adapun

nama budak wanita yang disebutkan dalam hadits ini belum saya

temukan.

\sre'e?it (beliau berpaling dariku). Pada pembahasan tentang

jual-beli dari jalur Abdullah bin Abi Husain, dari Abu Mulaikah

terdapat tambahan, 't, ','t, :i; i,rr k L;' 'nJ-$1 @an Nabi SAW

tersenyum).

i 
^.t 

b,;n'4,A (Aku berpindah tempat dan menyebutknn

kembali hal itu kepadanya). Dalam sebuah riwayat pada pembahasan

tentang nikah disebutkan , LIG +le yt ,F.',1'dJ'i ,? 'e';A
(Beliau berpaling dariku, lalu aku mendatanginya dari depannyo

s e r oy o b er kst a,'Se s ungguhny a w ani t a i t u b e r dus t a ).

Sedangkan dalam riwayat Ad-Daruquthni disebutkan, 'A1-J, "j

y*rtlr 2i 9'6r q',la: ,? ,-e*6 (Kemudian aku bertanya kepadanya,

dan beliau berpaling dariku. Lalu beliau bersabda pada koli ketiga

atau keempat).

14. Kesaksian Wanita yang Menyusui

;\

-ir*i ,iiyt i;\; ,,Sv ::at
itn'r.-) *\t *Ut'4G

c _z-l c / -/ctl't 4,,.e9 '.9 4\-bl). , t)

,c?3b'r1 s

7o

Cl ,Yl f
,'.-.lwi?yt
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,. , o i . .o. , o ,
.o)2{;l .d)-c k-P:

266A. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Uqbah bin Al Harits, dia
berkata, "Aku menikahi seorang wanita, lalu datang seorang wanita
dan berkata, 'Sungguh aku telah menyusui kalian berdua'. Aku pun

mendatangi Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Bagaimana lagi
sementara sudah dikatakan? Tinggolkanlah istrimu itu' atau

perkataan yang serupa."

Keterangan Hadits:

(Bab kesolrsian wanita yang menyusui). Dalam bab ini
disebutkan hadits Uqbah bin Al Harits tentang kisah wanita yang

mengabarkan kepadanya bahwa dirinya telah menyusui Uqbah
bersama wanita yang dinikahinya.

Hadits ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari pada bab

sebelumnya. Adapun di bab ini, dia mengutip melalui jalur Abu
Ashim dari Umar bin Sa'id, dan pada hadits sebelumnya dari Ibnu
Juraij, keduanya dari Ibnu Abi Mulaikah. Seakan-akan Abu Ashim
menerima hadits ini dari 2 orang syaikh sekaligus (yakni Umar bin
Sa'id dan Ibnu Juraij). Kemudian saya menemukan pula Abu Ashim
menukil hadits itu dari 2 orang syaikh yang lain. Ad-Daruquthni
meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya, dari Abu Ashim, dari Abu
Amir Al Khanaz dan Muhammad bin Sulaim, keduanya dari Ibnu Abi
Mulaikah.

Hadits Uqbah telah dijadikan hujjah oleh mereka yang

menerima kesaksian wanita yang menyusui meskipun sendirian. Ali
bin Sa'ad berkata, "Aku mendengar Ahmad ditanya tentang kesaksian

seorang wanita dalam masalah menyusui. Ia berkata, 'Diperbolehkan
berdasarkan hadits Uqbah bin Al Harits, dan ini adalah pendapat Al
AtJza'i'." Pendapat serupa dinukil dari Utsman, Ibnu Abbas, Az-
Zlil7ri, Al Hasan, dan Ishaq.

tJi :li-2 '*5',
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Abdurrazaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dia
o to. . "lberkata, '&ZJ')i Q1 'ri'r;:frt {4t_Fa /6 G.'ou"l Ol (()rsman

telah memisahkan qntara pasangan .guami-istri hanya karena
perkataan seorang u,anita hitam yang mengaku telah menyusui

mereka.)

Ibnu Syihab berkata, "Manusia pada saat ini berpegang pada
pendapat Utsman tersebut. Pendapat ini dipilih pula oleh Abu Ubaid,
hanya saja dia mengatakan 'Jika wanita yang menyusui memberi
kesaksian seorang diri, maka wajib bagi suami berpisah dengan

istrinya. Tapi kesaksian itu tidak dapat dijadikan dasar keputusan

hukum. Kalau ada seorang wanita lagi yang turut memberi kesaksian,
maka kesaksian mereka wajib dijadikan sebagai dasar keputusan

hukum'. Ia berhujjah pula bahwa Nabi SAW tidak mewajibkan Uqbah

berpisah dengan istrinya. Bahkan beliau SAW hanya bersabda, t4bt
',!ib 

(t i nggal knnl ah i a) . D alam riwayat lai n dikatak an, ",>-|bj U t'rlS
(bagaimana lagi, sementara wanita itu telah mengakuinya). Beliau
memberi isyarat bahwa perintah berpisah dengan istri bersifat tanzih,
(menjauhi)."

Mayoritas ulama berpendapat bahrva kesaksian wanita yang

menyusui saja tidak cukup dalam masalah ini, sebab itu adalah
kesaksian atas dirinya sendiri. Abu Ubaid meriwayatkan dari Umar,
Mughirah bin Syu'bah, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas bahwa
mereka tidak mau memisahkan antara suami-istri hanya karena
kesaksian seorang wanita. Umar berkata. "Pisahkanlah antara suami-
istri apabila wanita yang mengaku telah menyusui mereka dapat

mendatangkan bukti. Kalau ia tidak dapat mendatangkan bukti maka

biarkanlah laki-laki itu tetap bersama istrinya, kecuali kalau sang

suami ingin menempuh cara yang lebih utama. Sekiranya pintu ini
dibuka, niscaya setiap kali seorang wanita hendak memisahkan antara

suami-istrinya, niscaya ia dapat melakukannya dengan sekadar

mengaku telah menyusui keduanya."
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Asy-Sya'bi berkata, "Kesaksian wanita yang menyusui diterima
bila disertai dengan 3 saksi wanita lain dengan syarat mereka tidak
(semata-semata) hendak menuntut upah atas penyusuan itu." Sebagian

mengatakan, "Kesaksian wanita yang menyusui tidak diterima secara

mutlak." Ada pula yang mengatakan, "Diterima dalam menetapkan
hubungan mahram, tapi tidak dalam menetapkan upah atas penyusuan

itu."

Imam Malik berkata, "Kesaksiannya diterima bersama wanita
lain." Abu Hanifah berkata, "Kesaksian wanita tanpa disertai laki-laki
dalam masalah menyusui tidak diterima." Sementara itu, Al Ishthakhri
(salah seorang ulama madzhab Syaf i) justru berpendapat sebaliknya.

Para ulama yang tidak mau menerima kesaksian wanita seorang
diri menjawab hadits Uqbah dengan memahami larangan dalam
kalimat "Beliau SAW pun melarang Uqbah (mendekati) istrinya"
dalam konteks tanzih (menjauhi hal-hal yang dibenci atau tidak baik),
sedangkan perintah dalam kalimat "Tinggalkanlah istrimu itu" dengan
konteks irsyad (anjuran kepada yang lebih utama).

Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan bagi
mufti (nara sumber fatwa) berpaling dari suatu persoalan, agar orang
yang meminta fatwa mengerti bahwa permasalahan yang diajukan
lebih baik tidak ditanyakan. Kemudian bagi yang belum mengerti apa
yang dimaksud oleh mufti diperbolehkan mengulangi pertanyaan.

Faidah lainnya adalah bertanya tentang sebab-sebab yang
mengakibatkan terangkatnya hukum pernikahan.

Lafazh di dalam sanad hadits pada bab terdahulu "Telah
menceritakan kepadaku Uqbah bin Al Harits atau aku mendengar

darinya" menjadi dasar untuk membantah mereka yang mengatakan
bahwa Ibnu Abi Mulaikatr tidak mendengar riwayat dari Uqbah.
Perkataan ini dinukil oleh Ibnu Abdil Barr. Seakan-akan orang yang
mengemukakan pendapat itu mengambilnya dari riwayat berikut pada
pembahasan tentang nikah dari jalur Ibnu Aliyah, dari Ayub, dari Ibnu
Abi Mulaikah, dari Ubaid bin Abi Maryam, dari Uqbah bin Al Harits.
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Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Aku telah mendengarnya dari

Uqbah, akan tetapi aku lebih hafal hadits Ubaid." Abu Daud

meriwayatkan dari Hammad, dari Ayub. dengan kalimat, "Dari Ibnu

Abi Mulaikah, dari Uqbah bin Al Harits. Dia (lbnu Abi Mulaikah)
berkata, 'Riwayat ini telah diceritakan kepadaku oleh seorang

sahabatku dari Uqbah bin Al Harits, akan tetapi aku lebih hafal hadits

Ubaid'. Tapi, Ibnu Abi Mulaikah tidak menyebutkan nama

sahabatnya."

Kemudian pada sanod ini terdapat isyarat perbedaan cara
periwayatan antara berita satu orang dengan berita beberapa orang,

dan antara seseorang yang bermaksud untuk menceritakan hadits atau

tidak. Apabila periwayat mendengar hadits hanya seorang diri
langsung dari ucapan syaikh atau atas maksud syaikh untuk
menceritakan kepadanya, maka periwavat itu mengatakan "Telah
menceritakan kepadaku". Sedangkan pada kondisi selain itu periwayat

mengatakan "Telah menceritakan kepada kami", atau ia mengatakan

"Aku mendengar fulan berkata".

Ad-Daruquthni meriwayatkan melalui jalur di atas, "Ibnu Abi
Mulaikah berkata, 'Uqbah bin Al Harits telah menceritakan

kepadaku'. Lalu dia berkata, 'la tidak menceritakannya langsung

kepadaku, akan tetapi aku mendengarnya tengah menceritakan hadits

itu'. Riwayat Ad-Daruquthni ini mendukung salah satu kemungkinan

terdahulu. Perkara ini dijadikan pegangan oleh An-Nasa'i dalam
riwayatnya dari Al Harits bin Maskin, dimana dia berkata, 'Al Harits
bin Maskin tengah dibacakan kepadanl'a dan aku mendengar'. Dia
tidak mengatakan 'Telah menceritakan kepadaku' dan tidak pula
'Telah dikabarkan kepadaku', sebab syaikh tidak bermaksud

menceritakan hadits itu kepadanya, tapi dia hanya mendengar syaikh

bercerita tanpa menyadari telah didengar oleh si periwayat."

tK!,*')i t-, uil (Sungguh aku telah menyusui kalian berdua).

Dalam riwayat Ad-Daruquthni dari jalur Ibnu Abi Mulaikah

disebutkan lti 1P fj:bi ,e-jut t41i, 6Ai! :.,;jg-j"LsVii;t W lrti
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+ ffi\i',t;,i Tsrorang wanita berkulit hitam masuk ke tempat

kami dan meminta sesuatu, namun kami lambat memenuhi

permintaannyo. Maka wanita itu berkata, 'Percayalah kepodaku,

demi Allah, aku telah menyusui kalian berdua'.).

Imam Bukhari menambahkan pada pembahasan tentang ilmu
dari jalur Umar bin Sa'id, dari Ibnu Abi Husain, dari Ibnu Abi

Mulaikah, E\?r'p -u.aoi e:?i r', ,1,b\16 ,l\b q'J$i (()qbah

berkata kepadanya, 'Engkau tidak menyusuiku dan engkau tidak pula

mengabarkan kepadaku -yakni tentang itu- sebelum pernikahan'.)

Kemudian ia (Imam Bukhari) menambahkan pula pada bab "Apabila

Satu atau Beberapa Saksi Memberi Kesaksian Tentang Sesuatu, lalu

Sebagian lagi Mengatakan, 'Kami Tidak Mengetahui Hal itu'." (yakni

bab ke empat pada pembahasan tentang kesaksian -penerj) serta pada

tentang mengenai ilmu, ij'ij f"lurJt y io' ,r,; itr J*': Jit''i
(Dia [UqbahJ menunggang unto menuju Rasulullah SAW di Madinah

dan bertanya kepada beliau.) Dalam pembahasan mengenai ilmu,

Imam Bukhari memberi judul "Bepergian Karena Suatu Masalah yang

Terjadi". Kemudian pada pembahasan tentang nikah diberi tambahan,
"t;.SV qi t&?ur\1f 

'd dW lWorita itu berkota kepadaku, 'Aku telah

menyusui kalian berdua', padahal ia berdusta.)

i:;; \ilb W (Tinggatkanlah istrimu itu atau perkataan yang

serupa). Pada pembahasan tentang nikah hanya dinyatakan

"Tinggalkanlah istrimu itu" tanpa menyertakan kalimat "Atau
perkataan yang serupa". Lalu ditambahkan oleh Ad-Daruquthni dari

Ayub, W'UP 1 (Tidak ada kebaikan bagimu padanya.) Sementara

pada bab sebelumnya disebutkan, q t4 (Beliau SAW melarang

Uqbah [mendekatiJ istrinya.) Kemudian pada bab yang telah disitir
tadi (yakni bab keempat) dari pembahasan mengenai kesaksian

ditambahk an, i:r!rr-i\')'*jji 4 tui (Uqbah berpisah dengan

perempuon tersebut, dan ia meniknh dengan lakiJaki lain.)
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15. Sebagian Wanita Menyatakan Keadilan Sebagian yang Lain
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2661. Abu Ar-Rabi' Sulaiman bin Daud menceritakan kepada

kami (sebagiannya diberitahukan kepadaku oleh Ahmad). Fulaih bin
Sulaiman telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab Az-Zuhri,
dari Urwah bin Az-Ztbair, Sa'id bin Al Musayyib, Al Qamah bin
Waqqash Al-Laitsi dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari

Aisyah RA (istri Nabi SAW) ketika para penyebar berita dusta

mengatakan kepadanya apa yang telah mereka katakan, lalu Allah
membebaskannya dari tuduhan itu.

Az-Zuhri berkata, mereka semua menceritakan kepadaku
sebagian hadits Aisyah itu 

-sebagian 
mereka lebih paham daripada

yang lainnya dan lebih akurat dalam menyirmpaikan kisahnya- lalu
aku memahami dari setiap mereka hadits yang mereka ceritakan
kepadaku dari Aisyah, dan sebagian hadits mereka membenarkan

sebagian yang lain."

Mereka mengatakan bahwa Aisyah RA berkata, "Biasanya Nabi
SAW apabila hendak keluar melakukan perjalanan (safar), beliau

mengundi di antara istri-istrinya. Siapa saja di arrtara mereka yang

undiannya keluar, maka beliau akan keluar bersamanya. Beliau pun

mengadakan undian di antara kami dalam suatu perjalanan untuk
perang yang akan beliau lakukan. Akhimya undianku keluar dan aku
pun berangkat bersama beliau, dan pada saat itu telah diturunkan
ketetapan hijab. Aku dibawa di atas tandu; dan saat menginap, aku

berada pula di dalamnya. Kami pun berjalan hingga setelah Rasulullah
SAW selesai dari peperangan itu, beliau SAW kembali dan kami
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mendekati lr{adinah. Lalu malam itu diserukan untuk bersiap-siap

berangkat. Aku berdiri saat diserukan untuk bersiap berangkat. lalu
aku berjalan hingga melewati perkemahan pasukan.

Ketika aku telah menyelesaikan hajatku, aku kembali ke

tempatku seraya mengusap dadaku, dan ternyata kalungku, yang

terbuat dari jaz'i azhfaar telah hilang. Aku kembali mencari kalungku,

dan aku pun tertahan oleh pencarian itu. Orang-orang yang bertugas

menyiapkan kendaraanku datang dan membawa tanduku, lalu

mengikatnya di atas unta yang menjadi tungganganku dalam

perjalanan, dan mereka mengira aku berada di dalam tandu.

Perempuan-perempuan pada saat itu ringan (badannya), tidak berat

dan tidak pula gemuk. Mereka hanya memakan beberapa suap

makanan. Orang-orang yang mengangkat tandu tidak merasa ganjil
akan ringannya tandu itu, bahkan mereka langsung mengangkatnya,

dan saat itu aku masih sangat belia. Mereka pun menyuruh unta

berdiri lalu mereka berangkat.

Aku menemukan kalungku setelah pasukan berangkat. Aku
mendatangi perkemahan, namun tidak ada seorang pun di sana. Lalu
aku mendatangi lagi tempat dimana aku singgah seraya berharap

mereka mengetahui aku tidak ada, dan mereka akan kembali
mencariku. Ketika sedang duduk, aku dikalahkan oleh rasa kantuk

sehingga aku tertidur. Sementara itu, Shafwan bin Al Mu'aththal As-
Sulami (kemudian berubah penisbatan menjadi Adz-Dzakwani)
berada di belakang pasukan. Ketika pagi hari, dia persis melewati

tempat dudukku. Dia melihat warna hitam manusia yang sedang tidur,
lalu dia mendatangiku. Dia melihatku sebelum turun perintah hijab.

Aku terbangun mendengar suaranya mengucapkan istirja'
(yakni ucapan inna lillahi wa inno ilaihi raji'un.). Kemudian ia

menghentikan dan menderumkan kendaraannya, lalu aku menaikinya.

Ia berjalan menuntun kendaraanku hingga kami bertemu pasukan

ketika mereka singgah di siang hari.
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Celakalah mereka yang celaka! Adapun pemimpin mereka yang

menyebarkan berita dusta adalah Abdullah bin Ubay Ibnu Salul. Kami
datang ke Madinah, dan aku (Aisyah) menderita sakit karena hal itu
selama satu bulan. Orang-orang pun ramai memperbincangkan
perkataan para penyebar berita dusta. Satu hal yang mencurigakanku
saat sakit, yaitu bahwa aku tidak mendapatkan kelembutan pada diri
Rasulullah SAW yang biasa aku dapatkan ketika sakit. Beliau SAW
hanya masuk, memberi salam lalu bertanya, 'Bagaimana keadaan

kamu?'

Aku tidak merasakan apapun dari kejadian itu hingga aku

merasa agak baik. Aku pun keluar bersama Ummu Misthah ke arah

tempat kami biasa buang hajat. Kami tidak keluar kecuali dari satu

malam ke malam berikutnya (yakni hanya pada malam hari). Hal itu
terjadi sebelum dibuatkan kakus yang dekat dengan rumah-rumah
kami. Kami sama seperti kebiasaan kaum Arab terdahulu yang

mencari tanah gurun atau tempat yang sangat jauh dari penduduk
(untuk buang hajat). Kemudian aku kembali bersama Ummu Misthah
sambil berjalan kaki. Tiba-tiba kakinya tersandung, dan dengan

spontan dia berucap 'Celakalah Misthah!' Aku berkata kepadanya,

'Alangkah buruk apa yang engkau katakan, apakah engkau mencaci-
maki seorang laki-laki yang turut serta dalam perang Badar?' Dia
berkata, 'Wahai sayangku! Apakah engkau belum mendengar apa

yang mereka katakan?' Lalu ia mengabarkan kepadaku tentang

perkataan para penyebar berita dusta. Maka, hal itu semakin

menambah parah rasa sakitku yang telah ada.

Ketika kembali ke rumahku, Rasulullah SAW masuk

menemuiku dan memberi salam kemudian bertanya, 'Bagaimana

keadaanmu?' Aku berkata, 'Izinkanlah aku pergi kepada kedua orang

tuaku' (Dia [Aisyah] berkata, "Saat itu aku ingin mencari kepastian

mengenai berita yang ada dari keduanya.") Rasulullah SAW pun

mengizinkanku. Aku mendatangi kedua orang tuaku dan berkata

kepada ibuku, 'Apakah yang dibicarakan oleh orang-orang tentang

diriku?' Dia menjawab, 'Wahai putriku! Tenanglah menghadapi
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persoalan ini. Demi Allah, sangat sedikit para wanita yang
diperhatikan oleh suaminya dan dicintainya, lalu ia memiliki madr.r

melainkan mereka akan banyak memperbincangkan wanita itu'. Aku
berkata. 'Maha Suci Allahl Sungguh orang-orang telah
memperbincangkan hal ini?' (Dia [Aisyah] berkata, ,.Aku melewati
malam itu hingga pagi hari dengan air mata yang terus mengalir dan
tidak dihinggapi rasa kantuk sedikitpun hingga pagi hari.,,)

Rasulullah sAw memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin
Zaid 

-ketika 
wahyu belum juga turun- untuk dimintai pendapat

mengenai perpisahan beliau dengan istrinya. Adapun Usamah. ia
menyarankan kepada beliau sAw sesuai apayang ia ketahui pada diri
Nabi SAW berupa kecintaan terhadap istri beliau. Usamah berkata,
'Istrimu, wahai Rasulullah, dan kami tidak mengetahui 

-demiAllah- selain kebaikan'. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata,
'wahai Rasulullah! Allah tidak menyempitkan atasmu, wanita-wanita
selain dia sangat banyak, tanyakanlah kepada pembantu wanita,
niscaya ia akan membenarkan hal itu kepadamu,. Rasulullah sAw
memanggil Barirah dan bertanya, 'Apakah engkau melihat padanya
sesuatu yqng mencurigakanmu?' Barirah berkata, 'Tidak, demi Allah
yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak melihat padanya
perkara yang aku tidak sukai kecuali bahwa ia seorang perempuan
yang masih belia, ia tidur dan melalaikan adonan, hingga hewan-
hewan jinak datang memakan adonan itu'.

Pada hari itu, Rasulullah sAw berdiri dan merasa keberatan atas
perbuatan Abdullah bin ubay bin salul. Rasulullah sAw bersabda,
'Siapakah yang akan menolongku atas seseorang yang sampai
kepadaku telah menyakiti istriku. Demi Attah, oku tidak mengetohui
istriku, kecuali seorang yang boik. Mereka telah menyebutkan pula
seseorong yang aku tidak mengetahuinya kecuali orong yang baik, ia
tidak masuk ke rumahku melainkan bersama denganku,.

Sa'ad bin Mu'adz berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Allah, aku
menolongmu terhadap orang itu! sekiranya ia berasal dari suku Aus,
niscaya kami akan memenggal lehernya. Sekiranya ia saudara
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kami dari kalangan suku Khazraj dan engkau memerintahkan kami,
niscaya kami akan melakukan perintahmu'.

Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin Khazraj berdiri 
-sebelumitu ia seorang yang shalih namun terpengaruh oleh fanatisme

kesukuan- dan berkata, 'Demi Allah, engkau berdusta! Demi Allah,
engkau tidak akan membunuhnya dan tidak mampu melakukan hal
itu!' Usaid bin Khudair berkata, 'Engkau berdusta, demi Allah, kami
akan membunuhnya! Sungguh engkau adalah orang munafik dan

membela orang-orang munafik'.

Terjadi pergolakan di antara dua kelompok; Aus dan Khazraj,
hingga hampir-hampir mereka adu kekuatan, dan Rasulullah SAW
masih berada di atas mimbar. Beliau SAW turun dan menenangkan

mereka hingga terdiam, dan beliau pun diam. Aku terus menangis
pada hari itu, dan air mataku tidak pernah kering dariku serta tidak
pernah merasakan kantuk.

Pada pagi hari, kedua orang tuaku telah berada di sisiku,
sementara aku terus-menerus menangis sehari-semalam hingga aku
mengira tangisan telah mencabut hatiku. (Dia [Aisyah] berkata,
"Ketika keduanya sedang duduk di sisiku dan aku masih terus

menangis, tiba-tiba seorang wanita dari kalangan Anshar meminta izin
dan aku memberi izin kepadanya, maka ia pun duduk dan menangis

bersamaku. Ketika kami dalam keadaan demikian, Rasulullah SAW
masuk dan duduk di sampingku, padahal beliau tidak pernah duduk di
sampingku sejak tersebamya berita dusta itu.,'

Telah berlalu satu bulan dan belum diwahyukan kepada beliau
sesuatupun tentang urusanku. (Dia [Aisyah] berkata, ,'Beliau

bersyahadat kemudian bersabda, 'Wahai Aisyah! Sesungguhnya telah
sampai kepodaku berito tentqng dirimu begini dan begitu. Jika engkau

bersih dari semua itu, niscaya Allah akan membersihkanmu. Tapi bila
engknu terperosok ke dalam dosa, maka mohonlah ampunan kepada

Allah dan bertaubatlah kepada-Nya; karena sesungguhnya hamba
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apabilu mengakui dosanya kemudian bertaubat. niscayu Allah akan

menerima taubalnya'."

Ketika Rasulullah SAW menyelesaikan perkataannya, air

mataku berhenti keluar hingga aku tidak merasakan satu tetes pun.

Aku berkata kepada bapakku, 'Jawablah Rasulullah SAW atas

namaku!' (Dia [Abu Bakar] berkata, 'Demi Allah! Aku tidak tahu apa

yang harus aku katakan kepada Rasulullah SAW'. Aku berkata kepada

ibuku, 'Jawablah Rasulullah SAW atas namaku!' Dia berkata, 'Demi

Allah! Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah

SAW'. (Dia [Aisyah] berkata, "Sementara aku wanita yang masih

muda belia, aku belum banyak membaca Al Qur'an."

Aku berkata, 'Demi Allah! Sungguh aku telah mengetahui

bahwa engkau telah mendengar apa yang diperbincangkan orang, hal

itu telah mendapat tempat di hatimu dan engkau membenarkannya.

Jika aku mengatakan kepadamu bahwa aku bersih (dari tuduhan itu)

-dan Allah mengetahui aku bersih darinya- niscaya kalian tidak
akan mempercayai aku dalam hal itu. Kalau aku mengaku kepadamu

tentang suatu perkara 
-dan 

Allah mengetahui aku bersih darinya-
niscaya engkau akan mempercayaiku. Demi Allah! Aku tidak

mendapatkan pemisalan bagi diriku dan dirimu kecuali bapak si Yusuf
ketika mengatakan:'Maka kesabaran yang baik ituloh (kesabaranku).

Dan Allah sajalah yong dimohon pertolongan-Nya terhadap opa yang

engkau ceritakan'.

Kemudian aku berpindah ke tempat tidurku sambil berharap

Allah akan membebaskanku. Akan tetapi 
-demi 

Allah- aku tidak
pernah mengira akan diturunkan wahyu tentang urusanku. Sungguh

aku sangat rendah untuk diperbincangkan oleh Al Qur'an. Akan

tetapi, aku berharap Rasulullah SAW bermimpi dalam tidurnya yang

membebaskanku dari tuduhan itu.

Demi Allah, sebelum beliau beranjak dari majlisnya, dan

sebelum seorang pun yang ada di dalam rumahnya keluar, tiba-tiba

turun wahyu kepada beliau. Beliau merasa payah hingga keringat
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beliau bercucuran bagaikan butiran-butiran mutiara. setelah wahyu
kepada Rasulullah SAW selesai beliau tersenyum, dan kalimat
pertama yang diucapkannya adalah, 'Ll/ahai Aisyah, puiilah Allqhl
Sungguh Allah telah membebaskanmu (dari tuduhan),.

Ibuku berkata kepadaku, 'Berdirilah kepada Rasulullah SAW!,
Aku berkata, 'Tidak, aku tidak berdiri kepadanya dan aku tidak
memuji kecuali kepada Allah'.

Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, 'sesungguhnya orong-
orang yqng membqwa berita bohong itu adalsh dari golongan kamu
juga'. (Qs. An-Nuv [24]: I l) dan selanjutnya.

Ketika Allah menurunkan ayat ini tentang kesucianku, maka
Abu Bakar Ash-Shiddiq RA berkata (sebelumnya ia biasa memberi
nafkah kepada Misthah bin utsatsah karena hubungan kekerabatan
antara mereka) 'Demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah
sedikitpun kepada Misthah untuk selama-lamanya setelah ra

mengatakan tentang Aisyah!

Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya, ,,Don janganlah
orang-orang yong mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara
kamu bersumpah bahwa mereko (tidak) akan memberi (bantuan)...
hingga firman-Nya ... Maha Pengampun lagi Maha penyayang,. (es.
An-Nuur l2\: 22) Abu Bakar berkata, 'Bahkan 

-demi Allah-
sungguh aku ingin Allah memberi ampunan kepadaku!' Dia kembali
memberikan kepada Misthah apa yang biasa diberikan sebelumnya.

Rasulullah SAW pernah pula bertanya kepada Zainab binti
Jahsy tentang urusanku. Beliau bersabda, 'Wahai Zainab! Apakah
yang engkau ketahui? Apakoh yang engkau lihat? ' Dia menjawab,
'wahai Rasulullah! Aku menjaga pendengaranku dan penglihatanku.
Demi Allah, aku tidak mengetahui dirinya kecuali baik'. (Dia [Aisyah]
berkata, "Ia adalah orang yang menyaingiku, namun Allah telah
melindunginya dengan sifat wara.")."
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Dia berkata, "Fulaih telah menceritakan kepada kami dari
Rabi'ah bin Abi Abdirrahman dan Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin
Muhammad bin Abi Bakar, yang juga sama seperti itu."

Keteransan Hadits:

(Bab sebagian wanita menyatakan keadilan sebagian yang
lain). Demikian yang disebutkan oleh kebanyakan periwayat.

Sementara dalam riwayat Abu Dzar terdapat tambahan sebelumnya
dengan redaksi "Hadits tentang berita dusta". Setelah itu, disebutkan
bab di atas.

'5)tt'g-j.iqii 
gr}t ;i 6:.t- 1,ltu Ar-Rabi, Sutaiman bin Daud

telah menceritakan kepada kami). Dia adalah Az-zahrani Al Ataki Al
Bashri. Dia menetap di Baghdad. Imam Bukhari dan Muslim sama-
sama menukil riwayat darinya. Di antara riwayatnya yang sama-sama
dikutip oleh keduanya adalah hadits pada bab ini. Pada tingkatannya
(thabaqah) terdapat pula 2 perawi lain 1'ang bernama Abu Ar-Rabi'
Sulaiman bin Daud. Salah satunya adalah Al Khuttali Al Baghdadi.
Riwayatnya hanya dinukil oleh Imam Muslim. Sedangkan yang
lainnya adalah Ar-Risydini Mishri. Riu'ayatnya tidak dinukil oleh
Bukhari dan Muslim, tapi hanya dikutip oleh Abu Daud dan An-
Nasa'i.

'*, tfl:rr'rjli * ,#ri (sebagiannya diberitahukan kepada

kami oleh Ahmad, ia berkota, *Fulaih menceritakan kepada kami),).
Ada kemungkinan Ahmad menyertai Abu Ar-Rabi' dalam menerima
riwayat dari Fulaih dan Imam Bukhari menerima riwayat itu dari
keduanya sekaligus, sebagaimana bentuk yang telah disebutkan. Tapi,
ada kemungkinan pula Ahmad adalah teman Imam Bukhari dalam
menukil riwayat tersebut dari Abu Ar-Rabi'. Kemungkinan kedua ini
tampaknya lebih dekat kepada kebenaran. Sebab bila yang dimaksud
adalah kemungkinan pertama, niscaya Imam Bukhari akan
mengatakan 'Keduanya berkata, "Fulaih menceritakan kepada kami'.,'
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Sementara kalimat seperti ini tidak saya temukan pada satupun di
antara sumber-sumber utama Shahih Bukhari. Akan tetapi
kemungkinan pertama didukung oleh sikap Al Barqani, dia menukil
hadits pada kitab Al Mushafahah yang kesimpulannya adalah bahwa
sebagian riwayat itu telah dinukil oleh Imam Bukhari dari Ahmad,
dari Abu Ar-Rabi', dari Fulaih. Akan tetapi, di dalam kitab Al Athraf
oleh Khalaf dikatakan, "Abu Ar-Rabi' telah menceritakan kepada

kami dan sebagiannya diberitahukan kepadaku oleh Ahmad bin
Yunus."

Jika nukilan ini akurat, maka kemungkinan kalimat ,,keduanya

berkata" telah terhapus dari sumber asli, sebagaimana yang sering

terjadi. Lalu sebagian periwayat menggantinya dengan kalimat ,,la

berkata".

Apa yang dikatakan oleh Al Khalaf dinyatakan sebagai pendapat
yang benar oleh Ad-Dimyati. Adapun pernyataan AlMizzi bahwa apa

yang dikatakan oleh Khalaf merupakan kekeliruan adalah suatu
pernyataan yang tidak berdasar. Kemudian Ibnu Khalaf mengatakan

bahwa Ahmad yang dimaksud adalah Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini
dibangun atas dasar pandangan kedua.

Ulama selainnya mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan
Ahmad yang dimaksud adalah Ahmad bin An-Nadhr An-Naisaburi.
Pendapat ini dinyatakan dengan tegas oleh Adz-Dzahabi di dalam
kitab Thobaqat Al Qurra'. Riwayat ini telah dinukil pula dari Abu Ar-
Rabi' Az-Zahrani oleh periwayat lain yang juga bernama Ahmad,
yaitu Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abi Ashim dan Abu Ya'la
Ahmad bin Ali bin Ahmad serta yang lainnya.

Dalam mukadimah kitab Fathul Baari, aku telah menyebutkan
sejumlah periwayat yang menukil hadits ini dari Fulaih yang bernama

Ahmad. Demikian pula perawi yang menukil dari Abu Ar-Rabi' yang
juga bernama Ahmad.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang berita
dusta secara lengkap dari riwayat Fulaih, dari Az-Zril.ri, dari
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syaikhnya. Kemudian dia juga menukil dari riwayat Fulaih, dari
Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah dan Abdullah bin Az-
Zubair. Adapun penjelasannya secara detail akan dipaparkan dalam
tafsir surah An-Nuur disertai tambahan dari setiap periwayat atas

riwayat Az-Zuhri serta apa yang mereka kurangi.

Al Ismaili meriwayatkan dari sejumlah periwayat, dari Abu Ar-
Rabi', dan pada bagian akhirnya diberi tambahan dari Fulaih: "Dia
berkata, 'Aku mendengar sejumlah ahli iimu mengatakan bahwa para
penyebar berita dusta didera sebagai hukuman karena telah menuduh
orang lain berzina'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat mengenai hal
ini akan disebutkan pula melalui sanad 1.ang lain di dalam kitab At
I'tisham.

Adapun maksud pencantuman hadits tentang berita dusta di
tempat ini adalah pertanyaan Nabi SAW kepada Barirah tentang
keadaan Aisyah dan jawaban Barirah 'ang menyatakan kesucian
Aisyah. Lalu Nabi SAW berpegang kepada perkataan ini hingga
beliau berkhutbah dan merasa keberatan atas perbuatan Abdullah bin
Ubay. Demikian pula pertanyaan Nabi SAW kepada Zainab binti
Jahsy tentang keadaan Aisyah dan jawaban Zainab yang menyatakan
kesucian Aisyah, serta perkataan Aisyah tentang Zainab, "Dialah yang
menyaingiku, namun Allah telah melindunginya dengan sifat wara'."
Pada semua kalimat itu terdapat maksud dari judul bab.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menjadi hujjah bagi Abu
Hanifah yang menerima pernyataan wanita tentang keadilan
seseorang. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan

Muhammad berpihak kepada jumhur ulama."

Ath-Thahawi berkata, "Pernyataan 'bersih' atas seseorang

adalah kabar, bukan kesaksian, sehingga tidak ada larangan untuk
menerimanya dari wanita." Akan tetapi dalam judul bab terdapat

isyarat tentang pendapat ketiga, yaitu pernyataan .'bersih', atas

seseorang yang dikeluarkan oleh wanita hanya berlaku di antara
sesama mereka (tidak dapat berlaku terhadap laki-laki), sebab mereka
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yang tidak menerima pernyataan wanita dalam masalah ini berhujjah
tentang kekurangan wanita dalam mengetahui .,kesucian diri,'
seseorang, terutama terhadap laki-laki.

Ibnu Baththal berkata, "Apabila dikatakan bahwa pernyataan
'kesucian diri' dari seorang wanita dapat diterima dalam hal perkataan

baik serta pujian dan menjadi pembebas seseorang dari tuduhan buruk,
niscaya pandangan ini sangat bagus seperti pada hadits tentang berita
dusta. Akan tetapi, hal ini tidak menjadi dasar untuk menerima
pernyataan mereka dalam kesaksian yang berkaitan dengan masalah
harta benda. Adapun mayoritas ulama memperbolehkan menerima
pernyataan wanita bila disertai laki-laki dalam hal-hal yang
diperbolehkan bagi mereka untuk menjadi saksi padanya."

)G1 Lt',r $erbuat dari jaz'i azhfaar). Demikian yang

disebutkan oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan dengan lafazh *zhifor-, dan inilah yang benar.
Adapun maknanya akan dijelaskan pada tafsir surah An-Nuur ketika
membahas hadits ini.

16. Apabila Seorang Laki-laki Menyatakan tentang,,Kesucian
Diri" Laki-laki yang Lain, Maka itu Telah Mencukupinya

,LT.i ;;tt * ,'J6? GrrJ,jit\#Ll;3i,k it lv',
t*ji.i;r ,:0)k ,J$.dG

Abu Jamilah berkata, "Aku mendapati seseorang yang terbuang.
Ketika Umar melihatku, maka dia berkata, 'Dikhawatirkan gua kecil
akan sangat berbahaya'. Seakan-akan dia menuduhku (berdusta).
Penghuluku berkata, 'sungguh ia adalah laki-laki yang shalih,. Ia
berkata, 'Begitulah, pergilah dan atas kami nafkahnya'.,'

i,t , l'n

J*.l d!

ll'-.

.lci.Lin
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2662. Dari Khalid Al Hadzdza', dari Abdurrahman bin Abi

Bakrah, dari bapaknya, dia berkata: Seorang laki-laki memuji laki-laki
lain di hadapan Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Celakalah dirimu,
engkau telah memenggal leher sahabatmu, engkau telah memenggal

leher sahabotmu." (Diucapkan berkali-kali). Kemudian beliau
bersabda, "Barangsiapa di antara kalian memuji saudaranya tanpa
dapat dihindari, maka katakanlah, 'Aku kira sifulan... dan Allahyang
menghisabnya... aku tidak menyucikan seorang pun terhadap Allah.
Aku kira ia begini dan begini', jika ia mengetahui hal itu darinya. "

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seorang laki-laki menyotakan tentang "kesucian
diri" lakiJaki lain, maka itu telah mencukupinya). Pada bagian awal
pembahasan mengenai syahadat (kesaksian), Imam Bukhari telah

menyebutkan bab "Berapa Jumlah Orang yang Diperbolehkan

Menyatakan Keadilan Seseorang". Dia tidak memastikan hukum

dengan tegas di tempat itu. Sementara di tempat ini ia menyatakan

dengan tegas bahwa pernyataan satu orang telah mencukupi. Adapun

alasan dia bersikap demikian telah diterangkan di tempat tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf dalam

menentukan jumlah orang yang menjadi syarat diterimanya

pernyataan "kesucian diri" atas seseorang. Pendapat yang lebih kuat
dalam madzhab Syaf i dan Maliki 

-yang 
juga merupakan pendapat

Muhammad bin AI Hasan- mempersyaratkan 2 orang, seperti halnya
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kesaksian. Pendapat ini dipilih oleh Ath-Thahawi. Tapi kebanyakan

mereka mengecualikan orang-orang dekat Hakim, karena mereka

merupakan pengganti dari Hakim sehingga perkataannya menempati

posisi keputusan hukum. Akan tetapi, kebanyakan ulama menerima

pernyataan cacat dan keadilan seseorang dari satu orang, karena hal

ini menempati posisi hukum, dan dalam membuat keputusan hukum

tidak dipersyaratkan jumlah tertentu.

Abu Ubaid berkata, "Pernyataan 'kesucian diri' atas seseorang

tidak diterima bila dikeluarkan oleh 3 orang." Ia berhujjah dengan

hadits Qubaishah yang dinukil oleh Imam Muslim tentang larangan

meminta-minta kecuali diberi kesaksian oleh 3 orang yang cakap

dalam berpikir. Ia berkata, "Apabila yang demikian itu dipersyaratkan

pada diri seseorang yang meminta-minta, tentu dalam perkara lainnya

lebih ditekankan lagi."

Semua pandangan yang dikemukakan berhubungan dengan

kesaksian. Adapun dari segi periwayatan, maka perkataan satu orang

dapat diterima menurut pendapat yang shahilu (benar). Karena bila ia
menukil dari selainnya, maka hal itu termasuk kategori berita dan

tidak disyaratkan adanya jumlah tertentu. Adapun bila ia

menyampaikan riwayat dari dirinya sendiri, maka ia menempati posisi

hakim dan tidak disyaratkan jumlah tertentu.
..ti t.. t?\:,i.i j-3jJr *;b JLt (dikhawatirkan gua kecil akan sangat

berbohaya). Demikian yang disebutkan oleh Al Ashili dan Abu Dzar

dari Al Kasymihani. Sementara dalam riwayat lainnya lafazh ini tidak

dicantumk an. Lafazh A'6 ;'it ,?'Jr| (dikhawatirkan gua kecil akan

sangat berbahaya) adalah ungkapan (idiom) yang diperuntukkan

kepada seseorang y.mg secara lahirnya selamat namun dikhawatirkan
akan mendapat celaka.

Al Khallal meriwayatkan dalam kitabnya, Al llal, dari Az-Zuhi
bahwa penduduk Madinah sangat banyak menggunakan ungkapan

(idiom) tersebut dalam perkara seperti itu. Adapun asal-usulnya

adalah seperti dikatakan oleh Al Ashma'i bahwa sekelompok manusia
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masuk ke suatu gua untuk bermalam, tibatiba gua itu runtuh dan

mereka semua mati. Sebagian lagi mengatakan bahwa mereka

mendapati di dalamnya musuh mereka, lalu mereka dibunuh semua.

Maka ungkapan ini dikatakan kepada setiap orang yang masuk dalam

suatu perkara yang tidak diketahui resikonya di kemudian hari.

Ibnu Al Kalbi berkata, "Al Ghuwair adalah nama tempat

terkenal dimana terdapat padanya air milik bani Kalb, konon di sana

terdapat penyamun yang senantiasa menghadang orang-orang yang

lewat. Maka, setiap yang akan lewat selalu diperingatkan agar

memperkuat penjagaan."

Ibnu Al Arabi berkata, "umar memperuntukkan ungkapan

(idiom) ini kepada seseorang yang mengucapkan kata-kata ta'ridh
(bermakna sindiran/penyimpangan), jika dikatakan pada dasarnya

anak itu adalah anaknya, akan tetapi ia hendak menafikan penisbatan

anak yang dimaksud terhadap dirinya dengan mengatakan bahwa anak

itu adalah anak pungut. Inilah makna ucapan 'Seakan ia menuduhku

(berdusta)'."

Sebagian pendapat mengatakan bahwa yang pertama

mengucapkan ungkapan (idiom) ini adalah Az-Zabba'. Konon Az-
Zabba' membunuh Judzaimah Al Abrasy. Lalu Qushair hendak

menuntut balas atas kematian Judzaimah. Maka, ia bersama Amr
(putra dari saudara perempuan Judzaimah) sepakat agar Amr
memotong hidung Qushair. Kemudian Qushair menampakkan

permusuhan kepada Amr'dan akhirnya melarikan diri kepada Az-

Zabba' untuk meminta perlindungannya. Setelah itu, Az-Zabba'

mengirim Qushair sebagai pemimpin kafilah dagang, dan ia pun

kembali membawa keuntungan besar. Hal ini terjadi hingga berulang

kali. Pada kali yang terakhir Qushair kembali dengan membawa

sejumlah laki-laki di dalam gerobak dengan persenjataan yang

lengkap. Az-Zabba' menoleh ke arah unta-unta yang berjalan dengan

perlahan karena beratnya barang bawaan, lalu ia berkata: ;'ih j;'J'6
t-t'ii yakni aku khawatir keburukan akan datang kepadamu dari arah
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Ghuwair. Seakan-akan Qushair telah memberitahu sebelumnya bahwa

pada kali ini ia akan menempuh jalan yang melewati Ghuwair. Ketika

barang bawaan telah sampai, Az-Zabba' membukanya, kemudian tiba-

tiba sejumlah laki-laki keluar dari gerobak dan langsung

membunuhnya.

',#-iJr? lseakan-akan dia menuduhku [berdusta). Yakni,

menuduh bahwa anak itu adalah anak dari Abu Jamilah sendiri, hanya

saja dia hendak menafikan penisbatan anak terhadap dirinya karena

alasan tertentu. Meski demikian, dia tetap ingin mengasuhnya.

Sebagian lagi mengatakan bahwa Umar menuduh Abu Jamilah telah

berzina dengan ibunya, kemudian dia mengklaim bahwa anak yang

dilahirkan dari hasil zina tersebut adalah anak yang ditemukannya.

Akan tetapi kemungkinan terakhir ini sangat jauh dari yang

sebenarnya, dan kemungkinan pertama lebih tepat.

Kisah ini telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi melalui sanadyang

lengkap dari jalur Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Az-Zuhri, dari

Abu Jamilah, bahwa dia keluar bersama Nabi SAW pada saat

pembebasan kota Makkah; dan dia mendapatkan anak yang terbuang

pada masa pemerintahan Umar, lalu dia mengambilnya. Kemudian

penghuluku menceritakan hal itu kepada Umar. Ketika Umar

melihatku, dia berkata... (disebutkan seperti di atas). Dan diberi

tambahan: "lJmar berkata, 'apakah yang mendorongmu memungut

anak ini?' Aku berkata, 'Aku mendapatinya tersia-siakan'."

Keterangan tambahan ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam

kitab Al Muwaththa' dari Az-Zului. Riwayat ini menjadi bantahan

bagi mereka yang mengatakan bahwa Abu Jamilah di sini adalah Ath-

Thahawi, sebab Ath-Thahawi tidak hidup pada zarnan Nabi SAW dan

juga tidak hidup pada zaman Umar.

Ibnu Atsir menyebutkan dari Imam Bukhari apa yang telah saya

sebutkan darinya dengan tambahan, t\.$'bil ir tfi11\oh*rtanya ia

memungut anakyang terbuang.) Lalu ia menyebutkan kisah seperti di
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atas. Hanya saja aku tidak mendapati lafazh tambahan ini pada satu

naskah pun dari naskah Shahih Bukhori.

Ct-.a,Ft --,i,4r'i',Sul (penghuluku [pemimpinJ berkata

kepadanya, "Sungguh ia adalah laki-laki yang shalift."). Aku tidak
menemukan nama penghulu yang dimaksud. Hanya saja Abu Hamid
menyebutkan bahwa nama penghulu tersebut adalah Sinan. Sementara

dalam kitab Ash-Shahabah karya Ibnu Abdil Barr dikatakan, "Di
antara nama sahabat adalah Sinan Adh-Dhamuri. Ia pernah dijadikan
oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pemegang kekuasaan sementara

di Madinah saat dia (Abu Bakar) bepergian." Ada kemungkinan yang

dimaksud adalah Sinan Adh-Dhamuri ini. Sebagian mengatakan

bahwa Abu Jamilah juga dinisbatkan kepada Adh-Dhamuri.

Ibnu Baththal berkata, "IJmar telah membagi manusia dan
menetapkan untuk setiap kabilah satu ariif (penghulu) yang bertugas
mengurusi kepentingan mereka." Aku (Ibnu Hajar) katakan, jika Abu
Jamilah berasal dari Bani Sulaim, maka hendaklah diperhatikan siapa
yang menjadi penghulu Bani Sulaim pada masa pemerintahan Umar.

i liii r$li:=i\r. (pergilah dan atas kami na/kahnya). Dalam

riwayat Malik disebutkan : i-fu Ali ili Uj ,'i 'i':'+\t.,'r,.;-'Jui

(Umar berkata, 'Pergilah [karenal ia telah merdeko, dan wala'nya
untulcmu. Mengenai na/kahnya, itu menjadi tonggungan kami').
Demikian pula dalam riwayat Al Baihaqi.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam kisah ini terdapat keterangan

bahwa apabila hakim bertanya tentang seseorang di dewan

pertimbangannya, maka cukup baginya perkataan satu seorang seperti

yang dilakukan oleh Umar. Adapun jika dia membebani orang yang

menghadirkan saksi untuk membuktikan keadilan saksinya, maka

hakim tidak dapat menerima pernyataan tentang keadilan saksi yang

terkait kecuali bila pernyataan itu dikeluarkan oleh 2 orang."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulan dari apa yang dilakukan
oleh Ibnu Baththal adalah ia memahami kisah ini pada sebagian
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kemungkinan yang dikandungnya, padahal

"pembebanan" butuh pada dalil yang lain.

kisah tentang

Pelaiaran vang Daoat Diambil

l. Boleh memungut anak yang terbuang meski tanpa saksi.

2- Nafkah anak pungut yang tidak diketahui asal usulnya

ditanggung oleh baitul moal.

3. Wala' dari anak pungut menjadi hak orang yang memungutnya,

hanya saja poin ketiga diperselisihkan oleh para ulama, dan akan

disitir kembali pada pembahasan tentang warisan. Sebagian

ulama memberi alasan terhadap perkataan Umar "Untukmu
wala'nya'', yaitu bahwa ketika seseorang memungut anak yang

terbuang, maka seakan-akan dia telah membebaskan anak itu
dari kematian, atau dia membebaskan anak yang dipungut oleh
orang lain lalu diklaim sebagai anaknya.

4. Ketelitian Umar dalam menetapkan hukum.

5. Bila seorang hakim tidak memberi keputusan perkara seseorang,

maka hal itu tidak menjadi cela baginya.

6. Hakim dapat meralat pendapatnya dan mengambil pendapat

orang-orang kepercayinnnya.

7. Memuji seseorang di hadapannya apabila dibutuhkan bukan
termasuk perkara yang makruh (tidak disukai).

8. Pujian yang dilarang adalah pujian yang berlebihan.

Atas dasar poin ketujuh dan delapan ini, maka Imam Bukhari
mengiringi bab ini dengan bab berikutnya yang berjudul "Tidak
Disukai Berlebihan dalam Memuji". Kemudian dia menyebutkan
hadits Abu Musa yang semakna dengan hadits Abu Bakrah.

Adapun sisi penetapan dalil oleh Imam Bukhari dari hadits Abu
Bakrah terhadap judul bab adalah bahwa beliau SAW berpedoman

kepada pernyataan "kesucian diri" dari satu orang selama hal itu dalam
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batasan yang wajar, sebab Nabi SAW tidak mengingkari kecuali

perilaku berlebihan dalam memuji. Tapi pandangan ini ditanggapi

oleh Ibnu Al Manayyar bahwa kadar ini pun telah mencukupi untuk
menerima pemyataan "kesucian diri" seseorang. Adapun masalah

berapa orang yang harus mengeluarkan pernyataan itu, tidak
disinggung dalam hadits. Tanggapan Ibnu Al Manayyar dapat dijawab
bahwa Imam Bukhari berjalan sebagaimana kaidahnya, yaitu bahwa
jika ketetapan jumlah termasuk syarat, niscaya akan disebutkan

langsung dalam hadits, karena penjelasan tidak boleh diakhirkan dari

waktu yang dibutuhkan.

17. Tidak Disukai Berlebihan dalam Memuji dan Hendaklah
Mengatakan Sesuai dengan yang Diketahui

gr\t J:"'r;tt'{ :Jv.:; hr q, }r sri ai;';. ,ri";
'#')i'iEJLi l5* 7y € yyj ,h, ,* e )L, *j

,Y'St *
2663. Dari Abu Burdatr, dari Abu Musa RA, dia berkata, "Nabi

SAW mendengar seorang laki-laki memuji laki-laki lain, dan dia

terlalu berlebihan dalam memuji, maka Nabi SAW bersabda, 'Kalian

telah membinasakan 
-atau 

kalian telah memotong- punggung laki-
laki itu'."

Keteransan Hadits:

(Bob tidak disukai berlebihan dalam memuji dan hendaklah

mengatakan sesuai yang diketahui). Dalam bab ini disebutkan hadits

Abu Sa'id, *Nabi SAW mendengar seorang lakiJaki memuji laki-laki
lain." Mungkin pelaku pada hadits ini adalah pelaku yang sama
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dengan kisah dalam hadits Abu Bakrah, mengingat adanya persamaan

di antara kedua kisah ini.

"#At iiFj1ii (kalian telah membinasakan atau kalian telah

memotong). Ini adalah keraguan yang berasal dari periwayat hadits.

Dalam hadits tersebut tidak ada keterangan tentang bagian akhir dari
judul bab, yaitu kalimat "Hendaklah mengatakan sesuai yang

diketahui". Seakan-akan Imam Bukhari berpendapat bahwa hadits

Abu Bakrah dan hadits Abu Musa menceritakan kisah yang sama.

Sementara pada hadits Abu Bakrah pada bab sebelumnya disebutkan,

'i U.t '&" og 'ot 
Qito ia mengetohui hal itu.)

18. Masa Baligh Bagi Anak-anak dan Kesaksian Mereka

',tC: G|ilii i;jr 't iri"\r 4;. tiys ,Jk !'\ {;t
y,,pr *l ct3r L+i ^L 

;|*',F. it 6:L '.-jLt ,?*.
c.i : .L. . -? - :. z ?,,2
di 

-4J.J Jt- F3tu U e€JJt'U'#-./trJr1) ,-fj|
'a;; a';re *;tf ,l*;1;it Jtt; (W;F-

i,./ o.Lif)Lsb\.
Dan Firman Allah Ta'ala, "Dan apabila anak-anakmu telah

sampai umur baligh, maka hendaklah merekn meminta fuin " (Qs. An-
Nuur [24]: 59)

Mughirah berkata, "Aku baligh pada saat berusia 12 tahun."

Masa baligh wanita adalah sampai mengalami haid berdasarkan

firman Allah Azza wa Jalla, "Dan perempuon-perempuan yang tidak

haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuan komu..."

hingga firman-Nya "... sampai mereka melahirkan kandungannyq."
(Qs. Ath-Thalaq [65]: a).
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Al Hasan bin Shalih berkata, "Aku mendapati tetangga kami

telah menopause pada usia 2l tahun."

f. i. \.', t.4.1 .2r./ \.. z z,t tc, ia.At ob &r Jy: ol :t1ii At ,*r'* ;t G;"r- :Ju Ct Je
'.! .c t ,i1 i.. 1,o.. .,o( t-o,' .r. , | .,, ,.... '-'I ,,1,"f- li ab -,;* e"r\ Ut ?': f\ t;'^b? *', *:'. //,
,€s',SG .,*c:$ ^L;:;i' ;3 ;n t11\ g,:,;.rtt;" *7

o '? ttia.'. 1'.,, ztz ,i, c2 o,., 1.;'.'-::Jti e-r;Jt U; cii; ai), f t s-:7r * i * *'6&
'1.o.. s c.ca

;I. :-;) t,b i Ji 4Jt1; A |-s') ,*()r, **st ; tA r"r; tt(_'tJ . t 7

.;';;'p
2664. Dari Nafi, dia berkata: Ibnu Umar RA telah menceritakan

kepadaku, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memeriksanya pada

perang Uhud, dan saat itu dia berusia i4 tahun, maka beliau tidak
mengizinkanku (turut berperang). Kemudian beliau memeriksaku

pada perang Khandaq, dan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau

mengizinkanku." Nafi' berkata, "Aku datang kepada Umar bin Abdul

Aziz yang saat itu menjabat sebagai khalifah. Lalu aku menceritakan

hadits ini kepadanya, maka dia berkata, 'Sungguh ini adalah batasan

antara anak kecil dan orang dewasa'. Kemudian dia menulis kepada

para pembantunya agar menetapkan kepada mereka yang telah

mencapai usia l5 tahun."

'"#t 
". 
g A ht -u, 

"Gr:i+Jlt tn* 6i ,f ,a- ; ,w"*
lr.a

#j? tL'-tr^;:)r i; k i,lu &j *?rt Jt,
2665. Dari Atha' bin Yasaar, dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dari

Nabi SAW,"Mandi hari Jum'ot adaloh wajib otas setiap orang yang

telah bermimpi ftaligh). "
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Keterangan Hadits:

(Bab masa baligh bagi ana-anak dan kesaksian mereka).

Maksudnya, batas waktu mereka dianggap baligh serta hukum

kesaksian mereka sebelum itu. Adapun batas waktu seorang anak

dianggap baligh akan dijelaskan berikut. Sedangkan kesaksian anak

kecil ditolak oleh mayoritas ulama. Imam Malik menerima kesaksian

mereka dalam perkara luka-luka yang terjadi di antara sesama mereka

dengan syarat apa yang mereka katakan pertama kali ditetapkan

sebelum berpencar dari tempat kejadian. Mayoritas ulama menerima

berita anak kecil jika didukung oleh faktor-faktor tertentu yang

menunj ukkan keorisinilan nya.

Sebagian ulama mengkritik sikap Imam Bukhari yang memberi
judul bab tentang kesaksian anak kecil, sementara tidak ada penegasan

mengenai persoalan itu pada kedua hadits yang disebutkannya.

Namun, kdtik ini dapat dijawab bahwa hukum kesaksian anak kecil di
sini hendak diambil dari kesepakatan bahwa barangsiapa menganggap

seorang anak telah baligh, maka kesaksiannya diterima selama ia
memenuhi syarat diterimanya suatu kesaksian. Hal ini diindikasikan
oleh perkataan Umar bin Abdul Aziz, o'Sungguh ini adalah batasan

antara anak kecil dan orang dewasa."

tjli;-4;jJr a<i i6L1' 
'g tiltJ6fl' fri tri.*an Auah

Ta'ala, "Dan apabila anak-analcrnu telah sampai umur baligh, maka

hendaklah mereka meminta izin."). Pada ayat ini terdapat pengaitan

hukum dengan masa baligh. Para ulama sepakat bahwa masa baligh
pada anak laki-laki dan perempuan mewajibkan mereka untuk ibadah,

hukuman-hukuman dan syariat Islam lainnya. Masa baligh bagi laki-
laki adalah dimulai dengan ihtilam, yaitu keluarnya air mani; baik
karena persetubuhan maupun yang lainnya, baik di saat terjaga

maupun ketika tidur (mimpi). Tapi para ulama sepakat bahwa tidak

ada pengaruh bagi persetubuhan yang terjadi saat mimpi kecuali bila
keluar air mani.
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a-.?p g.it si2'c5;r't*',J,tl't (Mughirah berkata, "Aku

baligh sedang aku berusia 12 tahun."). Mughirah yang dimaksud

adalah Mughirah bin Miqsam Adh-Dhabbi Al Kufi. Sedangkan

perkataannya "Aku baligh pada saat aku berusia 12 tahun" telah

dinukil pula hal serupa dari Amr bin Al Ash, sebab para ulama

menyebutkan tidak ada selisih usia antara Amru bin Ash dengan

anaknya yang bernama Abdullah bin Amr kecuali 12 tahun.

E,u,u ;a,,trU 4-,lrsb ht? l?.,F 51."d'itr:
'A)b 'of -l} ;i (Masa baligh wanita adolah sampai

mengalami masa haid berdasarkon firman Allah Azza wa Jalla, "Dan
perempuon-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di ontara
perempuan-perempuan kamu..." sampai firman-Nya "Sampai mereka

melahirkan kandungannyo. "). Kalimat ini masih termasuk rangkaian
judul bab. Sisi penetapan dalil dari ayat terhadap judul bab adalah

pengaitan hukum iddah dengan quru' (masa suci) jika wanita berada

dalam masa haid aktif. Adapun sebelum dan sesudah masa itu, maka

perhitungan iddah didasarkan pada bulan. Sedangkan para ulama

sepakat bahwa haid merupakan pertanda baligh bagi wanita.

C.ti ,F. #,lr'Jt|i @t Hasan bin Shalih berkata). Dia adalah

Ibnu Hayyi Al Hamadani Al Faqih Al Kufi. Nasabnya telah

disebutkan pada bagian awal pembahasan ini. Atsarnya di tempat ini
telah disebutkan melalui sanad yang maushul dalam kitab Al
Mujalasah karya Ad-Dinwari dari Yahya bin Adam, dari Al Hasan bin

Shalih, sama seperti di atas, hanya saja diberi tambahan: "Batas

minimal usia seorang wanita mulai hamil adalah 9 tahun."

Imam Syaf i menyebutkan pula bahwa dia menemukan wanita

yang telah mengalami masa menopause pada usia 2l tahun. Wanita itu
hamil pada usia 9 tahun dan melahirkan anak pada usia 10 tahun. Hal

serupa terjadi pula pada anak perempuan wanita tersebut.

Para ulama berbeda pendapat mengenai masa minimal seorang

wanita mulai haid dan seorang laki-laki mulai ihtilam. Apakah tanda-
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tandanya terbatas atau tidak terbatas? Mereka berbeda pendapat

tentang batas usia yang bila dilewati oleh anak laki-laki dan

perempuan, maka mereka dianggap baligh, meski si laki-laki belum

mengalami ihtilqm dan si wanita belum mengalami haid. Imam Malik,

Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpatokan pada tumbuhnya bulu-bulu

di sekitar kemaluan, hanya saja Imam Malik tidak menerapkan

padanya hudud karena adanya syubhat (yakni, kesamaran apakah ia

benar-benar telah baligh atau belum baligh -penerj). Hal serupa

dijadikan pegangan oleh Imam Syaf i terhadap orang-orang kafir, dan

terjadi perbedaan pada pendapatnya mengenai orang muslim.

Abu Hanifah berkata, "Batas usia baligh adalah l9 atau 18 tahun

untuk anak laki-laki dan l7 tahun untuk anak perempuan." Sementara

mayoritas ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia

baligh pada laki-laki dan perempuan adalah 17 atau 18 tahun. Imam

Syaf i, Ahmad, Ibnu Wahab dan Jumhur berpendapat bahwa, batasan

untuk keduanya adalah setelah sempurna 15 tahun, sesuai dengan

hadits Ibnu Umar yang disebutkan di atas.

'j;Li';:.0 
9.11 i' $: yi g- tb? rut yh' & i' 

'J;1"oi

Fi (Sesungguhnya Rasulullah SAW memerilrsanya pada perang

Uhud, dan saat itu dia berusia 14 tahun, mako beliau tidak

mengizinkanku [turut berperangJ). Ini adalah gaya bahasa yang

mengalihkan pembicaraan dari orang ketiga tunggal menjadi orang

pertama, karena konteks kalimat itu mengharuskan baginya untuk

mengatakan'Namun beliau tidak mengizinkannya'. Akan tetapi, Ibnu

Umar langsung mengalihkan kepada orang pertama dengan

mengatakan'oNamun beliau tidak mengizinkanku". Atau pada pertama

kalinya dia menarik diri dari pembicaraan, lalu mengungkapkan

dengan kata kerja bentuk lampau. Setelah itu, dia masuk dalam

pembicaraan dengan mengatakan "Beliau memeriksaku".

Sementara itu, dalam riwayat Yahya bin Al Qaththan dari

Ubaidillah bin Umar 
-seperti 

akan disebutkan di dalam pembahasan

tentang peperangan- disebutkan dengan redaksi i:;-J-;i gafo
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beliau tidak mengizinkannya.) Lalu dalam riwayat Imam Muslim dari

Ibnu Numair, dari bapaknya, dari Abdullah bin Umar disebutkan:

F:rt;u 19' efl ?'i"P)io h' & l' 'Jy') *'f (Rasututtah

SAW memeril<saku pada peristiwa Uhud untuk berperang, nomun

beliau tidak mengizinkonku [turut berperangJ) Dalam riwayat Ibnu

Idris dan selainnya dari Ubaidillah, kalimat "Beliau tidak

mengizinkanku,, diganti dengan kalimat ,i';.,:e;",1i (Beliau

menganggapku masih kecil.) Riwayat Ibnu Idris ini dikutip oleh Imam

Muslim.

;56;:\t 
e, i,.;tb $; jr sl2 Otr-.sr ?"y- *|t t Kemuaiqn betiau

memeriksaku pada perang Khandaq dan saat itu aku berusia 15

tahun, maka beliau pun mengizinkanku). Tidak ada perbedaan

periwayat dari Ubaidillah bin Umar dalam hal itu, yaitu dalam

penyebutan Uhud dan Khandak. Demikian pula yang diriwayatkan

oleh Ibnu Hibban dari Malik, dari Nafi'. Akan tetapi diriwayatkan

oleh Ibnu Sa'd di dalam Ath-Thabaqat dariYazid bin Harun, dari Abu

Mi'syar, dari Nafi', dari lbnu U.T, dengan menambahkan perang

Badar. Adapun kalimatnya adalah, et y i" ..p iitt Jpt *b'.:"?
t-i ;"; 

^yo 
'*'i,', ,d.:t?i:;e ox ;.r st) f;. i'i" (Aku mengaiukan diri

\J- - J r

kepada Rasulullah SAW pada perang Badar dan aku saat itu berusia

I i tahun, maka beliau SAW menolakku. Kemudian aku mengajukon

diri kepada beliau pada perang Uhud... dan seterusnya seperti di

atas.) Ibnu Sa'd berkata, "Bila memperhatikan riwayat ini, maka

sepatutnya usia Ibnu Umar pada perang Khandaq telah mencapai 16

tahun."

Dia (Ibnu Sa'ad) adalah orang pertama yang kami kenal

mempersoalkan perkataan Ibnu Umar ini. Pernyataannya sendiri

berdasarkan perkataan Ibnu Ishaq, sebab kebanyakan ahli sejarah

mengatakan bahwa perang Khandak terjadi pada tahun ke-5 H meski

mereka berbeda dalam menentukan bulannya, seperti akan disebutkan

pada pembahasan tentang peperangan. Lalu semua ahli sejarah
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sepakat bahwa perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun ke-3 H.

Jika demikian halnya, maka kita dapat memahami apa yang dikatakan

oleh Ibnu Sa'ad, yaitu usia Ibnu Umar pada peristiwa Khandaq

seharusnya adalah 16 tahun.

Namun, Imam Bukhari cenderung menerima pendapat Musa bin
Uqbah bahwa perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-4
H. Ya'qub bin Su$an meriwayatkan dalam kitabnya At-Tarikh 

-dan
dari jalur ini dikutip oleh Al Baihaqi- dari Urwah yang juga sama

seperti pendapat Musa bin Uqbah. Sementara dari Imam Malik dinukil
sebuah pernyataan tegas yang membenarkan pendapat ini. Maka, atas

dasar ini tidak ada permasalahan dalam perkataan Ibnu Umar.

Para ahli sejarah peperangan sepakat mengatakan bahwa kaum
musyrikin ketika mundur dari medan Uhud berseru kepada kaum
muslimin, "Perjanjian dengan kalian adalah pada tahun depan di
Badar." Lalu beliau SAW keluar menuju Badar pada tahun berikutnya
di bulan Syawal, tetapi tidak menemukan seorang pun di sana.

Peristiwa inilah yang biasa dinamakan dengan "Badr mau'id, (perang

Badar yang dijanjikan). Pada kesempatan itu tidak terjadi
pertempuran. Hal ini mengukuhkan perkataan Ibnu Ishaq bahwa
perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 H. Jika demikian, maka
persoalan yang diangkat oleh Ibnu Sa'd perlu mendapatkan jawaban

yang tuntas.

Al Baihaqi dan ulama lainnya memberi jawaban bahwa
perkataan Ibnu Umar "Aku mengajukan diri pada perang Uhud dan

saat itu aku berusia 14 tahun", yakni memasuki usia 14 tahun.

Sedangkan perkataan lbnu Umar ,'Aku mengajukan diri pada perang

Khandaq dan saat itu aku berusia 15 tahun", yakni aku telah genap

berusia l5 tahun. Jawaban ini mampu menjawab persoalan di atas, dan
cara ini lebih bijak daripada harus memilih salah satu dari dua riwayat
seraya melemahkan yang satunya.
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Catatan:

Pertamarlbnu At-Tin mengatakan bahwa pada sebagian riwayat

disebutkan bahwa Ibnu Umar mengajukan diri pada perang Badar,

namun Nabi SAW tidak memperkenankannya turut berperang. Lalu

Ibnu Umar mengajukan diri lagi pada perang uhud, dan Nabi sAw

memperkenankannya. Ibnu At-Tin berkata, "Dalam riwayat lain

dikatakan 'Ibnu Umar mengajukan diri pada perang Uhud dan saat itu

usianya 13 tahun, namun Nabi SAW tidak memperkenankannya (turut

berperang). Kemudian ia mengajukan diri pada perang Khandaq dan

saat itu usianya 14 tahun, maka Nabi SAW memperkenankannya."

Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa hal ini tidak memiliki

dasar, melainkan yang ada hanyalah apa yang telah saya isyaratkan

terdahulu dari Ibnu Sa'd dan dikutip oleh Al Baihaqi dari jalur lain,

dari Abu Mi'syar. Meskipun Abu Mi'syar lemah dalam periwayatan,

namun keterangan tambahan yang disebutkannya tidak menyelisihi

riwayat perawi tsiqah (kredibel), bahkan terdapat keselarasan dengan

ri*'ayat mereka.

Kedua, dikatakan oleh Ibnu Nashir bahwa dalam kitab Al Jam'i

karya Al Humaidi mengenai pennasalahan ini disebutkan "Peristiwa

pembebasan Kota Makkah" sebagai ganti dari kalimat "Perang

Khandaq',. Ibnu Nashir berkata, "Yang lebih dahulu melakukan

kekeliruan ini adalah Ibnu Mas'ud atau Khalaf, lalu diikuti oleh

syaikh kami tanpa dia cermati terlebih dahulu. Adapun yang benar

adalah 'perang Khandaq', seperti yang terdapat pada semua riwayat.

Kemudian pernyataan ini diterima oleh Ibnu Al Jauzi, dan dia

berlebihan dalam mengecam mereka yang telah melakukan kekeliruan

padanya. Akan tetapi sikap yang lebih bijak adalah menghindari

kecaman, sebab kesalahan merupakan perkara yang sangat sulit

dihindari oleh setiap orang."

rsjrt *t G"',t i g ';.tl1Sungguh ini adalah batasan antara

anak kecil tlan orang dewasa). Dalam riwayat Ibnu Uyainah dari

Ubaidillah bin Umar yang rlikutip oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan,
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!.;,Jrt ft"lt';.6Y r.n ,.1rai (Beliau berkata, 'lni aclalah botasan

antara anak kecil dan orang yang turut berperang'.)

?* ',;e t'#.l**'oi ot.6l )t 6: (Kemudian dia menutis

kepada para pembantunya ogor menetapkan kepada mereka yang

telah mencapai usia 15 tahun). IT3* Muslim memberi tambahan

dalam riwayatnya, iq' eep eU) oJ! og U3 (Barangsiapo belum

mencapai usia itu, maka biarkanlah mereka dalam tanggungan

keluarga.) Maksud perkataan "Menetapkan untuk mereka", yakni

menetapkan untuk mereka nafkah tertentu dalam daftar para tentara.

Saat itu, pemerintah membedakan antxa orang yang turut berperang

dengan yang lainnya dalam hal pemberian. Nafkah ini adalah harta

yang dikumpulkan di baitul maal, lalu dibagi-bagikan kepada yang

berhak mendapatkannya.

Kisah Ibnu Umar dijadikan dalil bahwa seseorang yang telah

mencapai usia 15 tahun diberlakukan padanya hukum orang dewasa

(baligh), meskipun belum mengalami ihtilam.Ia dibebani melakukan

ibadah, diberlakukan hukuman (hudud), berhak mendapatkan bagian

harta rampasan perang, boleh dibunuh bila berasal dari pihak musuh,

diberi kebebasan membelanjakan hartanya bila memiliki kepandaian

mengurus harta, serta hukum-hukum lainnya. Pendapat ini telah

diamalkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan diakui oleh periwayat hadits

itu sendiri, yakni Nafi'.

Sementara itu, Ath-Thahawi dan Ibnu Al Qishar serta ulama

lainnya yang tidak mengamalkan hadits di atas memberi jawaban

bahwa izin tersebut terkait dengan peperangan (seperti ditegaskan

dalam rilvayat), dan hal ini berkaitan dengan kekuatan dan

ketangkasan. Sedangkan sebagian ulama madzhab Maliki memberi
jawaban lain bahwa kisah itu bersifat khusus, sehingga cakupannya

tidak dapat diperluas. Ada kemungkinan, pada usia itu Ibnu lJmar

tepat mengalami ihtilam. Oleh karena itu, Nabi SAW memberi izin
kepadanya. Sebagian mereka bersikap lebih lancang rlengan

mengatakan Nabi SAW tidak memperkenalkan lbnu Llmar turut
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berperang karena keadaannya yang masih lemah, bukan karena

usianya; dan beliau sAw mengizinkannya berperang karena

kondisinya yang telah kuat, bukan karena telah baligh'

Pandangan ini ditolak oleh riwayat Abdurrazaq dari Ibnu Juraij

serta diriwayatkan oleh Abu Awanah dan Ibnu Hibban dalam kitab

shahih, keduanya dari Ibnu Juraij pula dengan sanad yang berbeda,

dimana ia menyebutkan hadits ini dengan redaksi, 
'V"'eit 

.*'*?
'i); d,; n:i e;jpt g3a, it- ru, y h, (Aku mengaiukan diri

kepada Nabi SAW poda peristiwa Khandaq, nomun beliau tidak

memberi izin kepadaku dan beliau menganggopku belum baligh.)

Ini adalah tambahan yang shahih dmt tidak ada celah untuk

menganggapnya cacat karena tingginya kedudukan Ibnu Juraij dan

keseniorannya dalam meriwayatkan hadits Nafi'. Pada riwayat ini

Ibnu Juraij mengatakan dengan tegas bahwa dia telah mendengar

secara langsung dari Nafi', maka tidak ada lagi alasan untuk

mencurigainya melakukan tadlis. Lalu pada rirvayat itu ia

menyebutkan secara tekstual perkataan Ibnu Umar "Dan beliau

menganggapku belum baligh". Ibnu Umar lebih mengetahui tentang

riwayat ini daripada yang lainnya, terutama tentang kejadian yang

menyangkut dirinya.

Pada hadits Ibnu Umar terdapat keterangan bahwa seorang

imam (pemimpin) harus memeriksa prajurit yang akan turut dalam

pertempuran. Barangsiapa yang layak ikut, maka diperkenankan turut

serta; tapi siapa yang belum layak harus dikeluarkan. Praktik ini telah

dilakukan oleh Nabi sAw pada perang Badar, uhud dan lainnya.

Persoalan ini akan disebutkan kembali pada pembahasan tentang

peperangan.

Menurut ulama madzhab Hanaf,r dan Maliki, izin untuk

berperang tidak hanya ditentukan oleh balighnya seseorang. Bahkan,

imam bisa mengizinkan seorang anak 1.ang belum baligh jika dia

memiliki kekuatan dan kemampuan. Betapa banyek orang yang belum

mencapai usia baligh ternyata lebih kuat dibandingkan dengan orang
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dewasa. Tapi hadits Ibnu Umar menjadi dasar untuk menolak
pendapat mereka. Terutama sekali tambahan keterangan yang saya

kutip dari Ibnu Juraij.

Makna lahirlah judul bab serta penuturan ayat memberi faidah
bahwa seseorang tetap dinamakan anak kecil selama belum mencapai

usia baligh. Adapun perkara yang disebutkan oleh sebagian pakar

bahasa dan ditegaskan oleh sejumlah ulama bahwa seseorang

dinamakan 'janin" hingga dilahirkan, kemudian dinamakan "shabiy"

hingga disapih, kemudian dinamakan "ghulam" hingga berusia 7

tahun, kemudian dinamakan 'yafi" hingga berusia 10 tahun, kemudian
dinamakan "hozowwqr" hingga berusia l5 tahun, kemudian
dinamakan "qamad'hingga berusia 25 tahun, kemudian dinamakan
"anthanath" hingga berusia 30 tahun, kemudian dinamakan *mumilf,

hingga berusia 40 tahun, kemudian dinamakan ,,kuhl,,hingga berusia
50 tahun, kemudian dinamakan ,,syaikh- hingga berusia 80 tahun,
tidaklah berarti salah satu nama bagi tingkatan ini terlarang digunakan
untuk tingkatan lainnya yang masih berdekatan dalam bentuk majaz.

^;liir #",P (Mondi hari Jum a/). Dalam riwayat Ahmad dari

Sufan dikatakan, o;J,iJ l;" Fnr "Mandi (yang wajib) pada hari

Jum'at." Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang
Jum'at. Di dalamnya terdapat isyarat bahwa masa baligh ditandai
dengan keluarnya air mani, karena inilah yang dimaksud dengan
ihtilam pada hadits ini. Adapun tujuan judul bab dapat disimpulkan
dengan menganalogikan kepada hukum-hukum lainnya dari sisi
keterkaitan hukum dengan adanya ihtilam.
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19. Pertanyaan Hakim kepada Penggugat'Apakah Engkau

Memiliki Bukti?" Sebelum Bersumpah

i,t Jy't Ju :Ju ",; ^lr o.c1 itr + jp Lp Jr;"J!t ;
A'& -ovw h- d-** J':*, kX' ;a", L. t. 

, .

,,#; c3!r iu":'JG .ir# y';jbt l;*'Lsyt'Jv
... i ,, oi t" - "- \,. r.

at:r1^;,i 
"e'rl tjdl d ,tr, it ,f .rK ,3J: .rK nt, i

u-
,^r\,

qE i.r & ;u' J;, J J* ,*-t ^:vb, &Ut J A,t
'i\;.LiLr ',:q*t.i* 

'i6 .) 
','i 

,Jv ta :tfl :$':
, jk ?rr l;1u 'iu .JA '5'7-:',-,)x- i;1 .i,r J;", t;- |i

- ,- - .'
.ai-!r ;i J t >t,tt $|pu;jiil'.^l* osJ5-iiir t1y
'ruuu-'ruur. 

Dan o, o'**, oL, ,r* ;;Abdutlah RA, dia

berkata, "Rasulullah SAW bersaMa, 'Barangsiapa melqkukon suatu

sumpah 
-sementara 

ia berdusta dalam zumpahnya itu- untuk

mengambil harts seorang muslim, niscaya ia berlemu Allah dalam

keadaan marah kepadanya'. " Dia berkatA Al Asy'ats bin Qais
berkata, "Demi Allah, hal itu terjadi padaku. Pernah (terjadi

perselisihan) antara aku dengan seorirng laki-laki Yahudi (tentang)

sebidang tanah. Lalu laki-laki Yahudi itu mengingkari hakku. Maka

aku mengajukannya kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda

kepadaku, 'Apakah engkau memiliki buHiT' la berkata, "Aku

meniawab 'Tidak'." Dia berkata- "Maka beliau bersabda kepada si

Yahudi 'Bersumpahloh';' Dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah! Jika demikian, ia akan bersumpah dan pergi membawa

hartaku'." Beliau bersabda, "Maka Allah Azza wa Jallo menurunkan

firman-Nya, 'Sesungguhnya orang-orang ycrng menukar janji (nya
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dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang
sedikit...'." (Qs. Aali 'lmraan l3l:77)

Keterangan Hadits:

(Bab pertanyaan hokitn kepadc penggugot *Apaknh engktu
memiliki bukti?" sebelum bersumpah). Disebutkan padanya hadits
Asy'ats: Pernah terjadi sqngketa antara aku dengan seorang laki-laki
Yahudi mengenai sebidarig.ra$ah. I.aki-laki Yahudi itu mengingkari
hakku, maka aku mengajukannya kepada Nabi SAW. Rasulullah
SAW bersabda kepadaku, *Apaleah engkau memiliki bukti?* Aku
berkata 'Tidak'." Beliau bersabda. 'Flendaklah i,a (si Yahudi)
bersumpah'." Riwayat yang senada disebutkan pula dari hadits lbnu
Mas?ud.

Perkataan Imam Bukhari "Sebelum bersumpah,' pada judul bab,
yakni sebelum memerintahkan orang yang tergugat unfuk bersumpah.
Pengertian inilah yang sesuai dengan judul bab. Tidak tepat bila
dikatakan bahwa yang diperintahkan untuk bersumpah adalah
penggugat, yakni si hakim meminta kepada penggugat agar
bersumpah untuk menyatakan bahwa bukti yang dia ajukan adalah
sah, sebaL pada hadits Al Asy'ats tidak disinggung masalah tersebut.
Bahkan riwayat ini bisa saja dijadikan pegangan oleh mereka yang
mengatakan bahwa bersumpah untuk mengukuhkan bukti adalah tidak
wajib.

Hadits Al Asy'ats dan Ibnu Mas'ud akan dijelaskan secara detail
pada pembahasan tentang tafsir, sumpah dan nadzar. Dalam hadits ini
terdapat hujjah bagi mereka yang mengatakan, "Tergugat tidak
diperintahkan untuk bersumpah jika penggugat mengaku memiliki
bukti."
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20. Sumpah Atas Tergugat Dalam Perkara Harta (Perdata)

MauPun Hudud (Pidana)

Nabi SAW bersabda, "Dlto saksimu atau sumpahnyo."

Qutaibah berkata, "Suffan telah menceritakan kepada kami dari Ibnu

Syubrumah, Abu Az-Zinad berbicara kepadaku tentang kesaksian

saksi dan sumpah penggugat." Aku berkata, "Allah Ta'ola berfirman,
,Dan persaksikanlah dengan dua orang sal<si dari knum laki-laki di

antara kamu. Jika tidak qda dua orang laki-laki, maka (boleh)

seorong laki-laki dan dua orang perempuan di antara sal<si-sal<si

yang kamu ridhai; supqyo iika seorang lupa, maka seorang lagi

mengingatkannya'." (Qs. Al Baqarah l2]: 282) Aku berkata, "Jika

dicukupkan dengan kesaksian seorang saksi dan sumpah penggugat,

maka salah satunya tidak perlu lagi mengingatkan yang satunya'"

Apakah faidahnya sehingga salah satunya diperintahkan

mengingatkan yang lainnya?

'"o,lr 
aY:'i- 

\
L+- ,_r, *G rt'3 ils {* G-i ;t f:'.rr'o, 
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cJJl
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2668. Dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata: Ibnu Abbas RA
menulis surat kepadaku, "sesungguhnya Nabi SAW menetapkan
sumpah atas tergugat."

t ^ - - :- ' ))* ;:irr ii Jv :Jv ,jti c.i * ,# _tO^L*t-..n*: sP -

cr. b ,u:a.yhr .1;i 'i,L6ylii'ertq
?.3;"|*a\'ii'; Gjttt; -if €..1j' 5+ o:H
:Jr- ,Ju aLr:rA \#:), 'b ;) 

"6":'; c :Jui q\U;
t*Lv4i €t*, "pr;.: C os ,U;f U,A*a- , .

,'i iii V'rl lt,,rr3 lsa ;*j 
^:)L 

ht * lt ); J\
|* ;,*i * \t * at ir-, JF. 

.ti'q. ";'it, it
y ;t,p:?'b,,] -?v U ;r-ri q'6^L; y," i

.ifrr .r t"ti ot, A^U?nt llG .i*
2669-2670. Dari Manshur, dari Abu Wa'iI, dia berkata:

Abdullatr berkata, "Barangsiapa melakukan suatu sumpah yang
dengannya dia mendapatkan hartq niscaya dia akan berjumpa Ailah,
sedang Allah murka kepadanya" Kemudian Allah menurunkan
pembenaran atas hal itu,.sesungguhnyo orang-orong yang menukar
jonji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga
yang sedikifl hingga firman-Nya *adzab yang pedih". (es. Aali Imraan

[3]: 77) Kemudian Al Asy'ats bin Qais keluar kepada kami dan
bertany4 "Apakah yang diceritakan oleh Abu Abdurrahman kepada
kalian?" Kami pun menceritakan kepadanya tentang apa yang
dikatakannya. Dia berkata, "Benar, ayat itu diturunkan berkenaan
denganku. Pemah terjadi suatu perkara antara aku dengan seorang
laki-laki, maka kami mengajukan perkara tersebut kepada Rasulullah
SAW. Beliau bersabda, 'Dua saksimu otau sumpahnya,. Aku berkata
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kepada beliau, 'Jika demikian, sungguh ia akan bersumpah dan tidak

mau peduli'. Nabi SAW bersabda, 'Barungsiapa melakukan sumpah

yang dengannya ia mendapatkan hqrta 
-padahal 

ia berdusta dalam

sumpahnya- niscaya ia akan berjumpa Allah, sedang Allah murka

kepadanya'. Maka Allah menurunkan pembenaran atas hal itu.

Kemudian beliau membaca ayat ini."

Keterangan Hadits:

(Bab sumpah atas tergugat baik dalam perkara harta [perdataJ

maupun hudud [pidanafl. Yakni hak untuk bersumpah diberikan

kepada tergugat, bukan kepada penggugat. Hal ini berkonsekuensi

kepada dua perkara; Pertama, tidak ada kewajiban sumpah untuk

mengukuhkan bukti. Kedtta, tidak sah memutuskan perkara

berdasarkan seorang saksi dan sumpah penggugat. Sikap Imam

Bukhari yang berdalil dengan kisah ibnu Syubrumah memberi

indikasi bahwa yang dimaksudkannya adalah perkara kedua.

Ferkataan Imam Bukhari "Dalam masalah harta dan hudud"

merupakan isyarat bantahan darinya terhadap pendapat ulama Kufah

yang mengatakan bahwa sumpah atas tergugat khusus pada perkara

harta (perdata), dan tidak berlaku pada perkara hudud (pidana). Imam

Syaf i dan jumhur ulama berpendapat bahwa yang demikian itu

berlaku umum; baik dalam masalah harta, hudud, nikah dan lain

sebagainya. Adapun Imam Malik mengecualikan masalah nikah,

thalak, pembebasan budak dan fidyah. Dia berkata, "Sumpah tidak

wajib pada semua perkara itu hingga penggugat mengajukan bukti

meskipun hanya seorang saksi."

$.if ilr;r,ot- *') * iu' .,r; Vt',Ss't (Nabi SAW bersabda,

"Dua ,okri*, a'tau sumpahnya"). Riwayat ini dia sebutkan pada

bagian akhir bab dari hadits AI Asy'ats. Adapun yang dimaksudkan

darinya di tempat ini yaitu bahwa Nabi SAW telah memerintahkan

pihak tergugat untuk bersumpah. Perintah ini bersifat mutlak tanpa

pembatasan pada perkara tertentu saja.
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i'il. Ui'"t-;'eljvlt (eutctibah berkcrta, Sufiian telah

menceritakan kepada kami). Suffan yang dimaksud adalah Ibnu
Uyainah. Kemudian saya melihat tulisan tangan Al Quthb bahwa dia
melihat pada sebagian naskah disebutkan Qutaibah "Menceritakan
kepada kami". Namun, perkara ini ditolak oleh Al Mughlathai dengan
dalih bahwa Imam Bukhari tidak berhujjah dengan riwayat Ibnu
Syubrumah. Tapi pernyataannya sangat ganjil, sebab Imam Bukhari
telah menukil riwayat Ibnu Syubrumah sebagai dalil penguat seperti

akan dikemukakan pada pembahasan tentang adab. Riwayat Ibnu
Syubrumah di tempat ini juga menjadi dalil penguat, karena ia
merupakan nukilan kejadian. yang terjadi antara. dirinya bersama Abu
Az-Zinad, tidak ada padanya hadits morfu'(langsung dari Nabi SAW)
yang dapat dijadikan sebagai hujjah.

'-,lo t .-Ar.3 
JJ.t * (dari lbnu syubrumah). Dia adalah Abdullah bin

Syubrumah Uin O,n-ff,ufail bin Hassan Adh-Dhabbi, hakim kota
Kufah yang ditunjuk oleh Al Manshur. Ia wafat tahun 144 H.

uo3Jr ;#-t f, '.J' -$ti ',. 
d )€jt ;i ,# (Abu Az-Zinad

berbicora kepodaku tentang kesal<sian seorang saksi dan sumpah
penggugat). Yakni tentang pendapat yang membolehkannya. Adapun
pendapat Abu Az-Zinad (sebagai haliim di Madinah) memutuskan
perkara berdasarkan kesaksian seorang saksi disertai surnpah
penggugat, sebagaimana pendapat para ulama di negerinya.

Sedangkan madzhab Ibnu Syubrumah berbeda dengan itu, dan sama

seperti pendapat ulama negerinya (Kufah). Maka. Abu Az-Zinad
berhujjah dengan hadits yang disebutkan mengenai hal itu. Lalu [bnu
Slubrumah menanggapinya seraya berhujjah dengan apa yang ia
sebutkan pada ayat di atas. Akan tetapi, hujjah Ibnu Syubrumah dari
ayat ini berdasarkan pemikiran yang juga diperselisihkan oleh kedua
belah pihak. Dasar pemikiran yang dimaksud adalah; apabila
kandungan suatu hadits menghasilkan tambahan pada apayangada di
dalam Al Qur'an, maka apakah hal ini dianggap sebagai penghapusan

hukum dalam Al Qur'an, padahal Sunnah tidak dapat menghapus
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hukum yang tertera di dalam Al Qur'an? Ataukah yang demikian itu

tidak dianggap sebagai penghapusan hukum, melainkan merupakan

dalil yang berdiri sendiri; dimana brla sanud-nya terbukti akurat, maka

wajib diamalkan? Bagian pertama merupakan pendapat para ulama

Kufah, sedangkan bagian kedua adalah pendapat para ulama Hiiaz-

Terlepas dari perselisihan ini, sesungguhnya argumentasi Ibnu

Syubrumah tidak dapat diterima, karena termasuk menentang nash

dengan akal semata sehingga tidak dapat dijadikan pedoman.

Pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibnu Syrbrumah dijawab oleh

AI Ismaili bahwa, ketetapan satu orang mengingatkan yang lainnya

diperlukan apabila kedua wanita itu memberi kesaksian secara

bersama-sama. Adapun bila keduanya tidak memberi kesaksian, maka

posisi mereka digantikan oleh sumpah penggugat berdasarkan

penjelasan Sunnah yang shahih. Sumpah yang disampaikan oleh

orang yang diminta untuk bersumpah 
-sekalipun 

sendiri- akan

menempati posisi bukti dalam pengambilan hak dan pelepasan hak.

Demikian pula sumpah di tempat ini menempati posisi 2 orang wanita

dalam mendapatkan hak, ditambah dengan kesaksian seorang saksi.

Dia juga berkata, "sekiranya wajib menolak pendapat yang

membolehkan memutuskan perkara berdasarkan seorang saksi

bersama surnpah dengan dalih tidak terdapat di dalam Al Qur'an.
maka wajib pula menolak pendapat yang membolehkan memutuskan

perkara berdasarkan kesaksian seorang laki-laki dan 2 orang wanita

dengan dalih tidak ada di dalam Sunnah, sehab beliau SAW bersaMa

'Dua sal<simtt qtatt sumpahnya'""

Kesimpulannya, penyebutan suatu perkara tidak berindikasi

penafian perkara lainnya. Akan tetapi konsekuensi dari pernyataan

beliau adalah bahwa tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan

kesaksian seorang laki-laki bersama sumpah penggugat kecuali bila

tidak ditemukan 7 orang saksi laki-laki atau apa yang dapat

menggantikan posisi keduanya" yaitu ser:rang laki-laki dan 2 orang

wanita. Hal ini mempakan salah satu pendapat dalam madzhab Syaf i

\2O - FATTfiTL BAARI



dan dibenarkan oleh ulama mazhab Hanbali. Pendapat ini didukung
oleh riwayat Ad-Daruquthni dari jalur Amr bin Syu'aib dari bapaknya,

dari kakeknya, dari Nabi SAW, o4 ry *:U|'A, ei;;'ti!' ,#
o.rar3 [.; 

'r;i; ,.t-r1,r.nu! "e ob,'b si ;uu. (Allah dan Rasul-Nya

telah menetapkan bahwa untuk mendopatkan suatu hak harus

berdasarkan kesalcsian 2 orong lak-laki. Apabila seseorong

mendatangkan 2 orang sal<si laki-laki, maka ia dapat mengambil

haknya. Sedangkan bila ia hanya menghadirkan seorang sal<si loki-
laki, maka ia dapat bersumpah bersama kesoksian saksinya).

Sebagian ulama madzhab Hanafi memberi jawaban bahwa

tambahan atas apa yang ada di dalam Al Qur'an merupakan
penghapusan hukum (nasakh). Sementara khabar ahad (berita yang

hanya dinukil oleh orang-perorang) tidak dapat menghapus riwayat
mutawatir (berita yang dinukil oleh sejumlah orang, sehingga tidak
mungkin [diduga] bersepakat untuk berdusta). Keterangan tambahan
dalam hadits tidak dapat diterima kecuali bila derajat hadits itu
masyhur.

Jawaban yang diberikan oleh ulama madzhab Hanafi ditanggapi

bahwa nasakh bermakna penghapusan hukum, sementara yang

demikian itu tidak terdapat pada tema ini. Di samping itu, dalil yang

menghapus (nasikh) dan dalil yang dihapts (mansukh) harus sama-

sama membahas satu persoalan, padahal yang demikian itu tidak
ditemukan dalam perkara "tambahan terhadap nash". Intinya adalah

bahwa penamaan tambahan seperti takhshis (pengkhususan) sebagai

nasakh hanyalah suatu istilah semata yang tidak berkonsekuensi
penghapusan hukum Al Qur'an oleh Sunnah.

Akan tetapi, pengkhususan Al Qur'an berdasarkan Sunnah

merupakan perkara yang diperbolehkan, demikian pula penambahan

Sunnah terhadap hukum yang ada di dalam Al Qur'an. Contohnya

firman Allah, i35 ,t)') j'JJ ,tit (Dihalalkan bagi kamu.selain

daripada itu.) Padahal para ulama sepakat mengharamkan menikahi
seorang wanita bersama bibinya. Dasar dari ijma' ini adalah Sunnah
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yang shahih. Demikian pula memotong kaki pencuri pada

kejahatannya yang kedua, serta banyak contoh-contoh lainnya.

Para ulama yang tidak memperbolehkan memutuskan perkara

berdasarkan kesaksian seorang saksi bersama sumpah dengan dalih

bahwa yang demikian itu termasuk menambah hukum dalam Al

Qur'an; justru telah menerima sejumlah hadits mengenai berbagai

hukum yang semuanya berindikasi tambahan terhadap hukum dalam

Al Qur'an. Seperti hadits berwudhu dengan menggunakan nabidz (at
rendaman kurma), mengulangi wudhu karena tertawa terbahak-bahak,

mengulangi wudhu karena muntah- berkumur-kumur dan

memasukkan air ke hidung saat mandi wajib dan tidak pada saat

wudhu, memastikan kesucian rahim wanita tawanan perang, tidak

memotong tangan pencuri yang mengambil barang yang cepat rusak,

kesaksian seorang wanita dalam masalah kelahiran, tidak boleh

dilakukan hukum qishash kecuali bila korban dibunuh menggunakan

pedang, tidak ada shalat Jum'at kecuali di kota yang ramai, tidak

memotong tangan pencuri dalam peperangan, orang kafir tidak

mewarisi orang muslim, tidak boleh makan ikan yang terapung,

diharamkan semua binatang yang bertaring dan semua burung yang

memiliki cakar, tidak boleh membunuh orang tua karena membunuh

anaknya, pembunuh tidak mendapat warisan dari orang yang ia bunuh

dan lain sebagainya, yang semuanya merupakan tambahan terhadap

nash Al Qur'an.

Hanya saja mereka menjawab bahrva semuanya adalah hadits-

hadits masyhur, maka wajib diamalkan. Jika demikian, maka

dikatakan pula kepada mereka bahwa hadits memutuskan perkara

berdasarkan kesaksian seorang laki-laki dengan sumpah penggugat

telah dinukil melalui sejumlah jalur periwayatan yang masyhur.

Bahkan, telah terbukti secara akurat dinukil dari beberapa jalur yang

shahih, di antaranya:

Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari

hadits Ibnu Abbas, rrl--3i ct -A J};'t# hr ,rp n,' 
'J';:tLt
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(Sesungguhnya Rasuluilah SAW memutuskan perkara berdaiurkan

sumpah datn *esaksian seorang sak;i taki-laki). Imam Muslim

berkomentar, "Hadits tentang sumpah adalah hadits shahih yang tidak
diragukan lagi." Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada seorang pun

yang mampu mengkritlk ke-shohih-an hadits ini maupun sanad-nya.

Adapun perkataan Ath-Thahawi 'Sesungguhnya Qais bin Sa'ad tidak
dikenal memiliki riwayat dari Amr bin Dinar' sesungguhnya tidak

mengurangi keshahihan hadits itu, sebab keduanya (Qais dan Amr)
adalah sama-s.rma tabi'in yang tsiqah dan menetap di Makkah.

Bahkan, Qais bin Sa'ad telah mendengar riwayat dari orang yang

lebih senior dari Amr bin Dinar. Argumentasi seperti itu tidak cukup

untuk menolak hadits yang shahih;'

Kedua, hadits Abu Hurairah RA, # *j f iu' ,p olt oi

"r.at-jJr t ,if- (Sesungguhnya Nabi SAW memutuskan perkara

berdasarkan sumpah bersama kesaksian seorang saksi lakiJaki.)
Hadits ini dinukil oleh para penulis kitab Sunan. Para periwayatnya

berasal dari Madinah dan semuanya adalah tsiqah (terpercaya). Sikap

Suhail bin Abi Shaleh yang lupa setelah sebelumnya ia
meriwayatkannya kepada Rabi'ah tidak mempengaruhi keshahih

annya, sebab setelah itu Suhail meriwayatkan hadits ini dari Rabi'ah,
dari dirinya sendiri, dari bapaknya. Kisahnya mengenai hal itu sangat

masyhur, seperti disebutkan dalam Sunan Abu Daud dan lainnya.

Ketiga, hadits Jabir yang sama seperti hadits Abu Hurairah.

Hadits Jabir ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, serta

dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Abu
Awanah.

Hadits-hadits dalam masalah ini telah dinukil pula dari sekitar

20 orang sahabat, namun di antara riwayat-riwayat itu ada yang

memiliki derajat hasan dan ada pula yang dha'if (lemah). Sementara

suatu hadits sudah dapat dikatakan masyhur meskipun tingkatannya

masih di bawah hadits ini. Sedangkan klaim bahwa hadits ini telah
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monsukh (dihapus) tidak dapat diterima. karena yang demikian itu

tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan.

Adapun hujjah yang dikatakan oleh Imam Malik di dalam kitab

Al Muwaththa' bahwa hak sumpah diserahkan kepada penggugat

ketika tergugat menolak bersumpah; lalu bila penggugat mau

bersumpah, maka dia mendapatkan haknya tanpa ada perselisihan.

Dengan demikian, sumpah penggugat 1'ang disertai seorang saksi

tentu lebih dapat diterima. Ini adalah hujjah yang tidak luput dari

kritikan serta tidak dapat membantah pendapat ulama madzhab

Hanafi, karena mereka sendiri tidak mengembalikan hak sumpah

kepada penggugat setelah tergugat menolak untuk bersumpah.

Imam Syah'i berkata, "Memutuskan perkara berdasarkan

sumpah dan seorang saksi tidak menyelisihi makna zhahir Al Qur'an,
karena Al Qur'an tidak menyebutkan larangan untuk memutuskan

perkara yang kurang dari syarat yang disebutkannya." Maksudnya,

mereka yang tidak sependapat dengannl'a dalam masalah ini juga

tidak menetapkan hukum berdasarkan makna implisit suatu ayat,

apalagi berdasarkan makna implisit dari penyebutan suatu bilangan.

Ibnu Al Arabi mengatakan bahwa dalil paling kuat yang dia

dapatkan bagi mereka yang menolak memutuskan perkara

berdasarkan sumpah dan seorang saksi hanya ada dua:

Pertama, maksud hadits itu adalah; Nabi SAW memutuskan

perkara berdasarkan sumpah orang yang mengingkari bersama saksi si

penggugat. Artinya, seorang saksi tidak cukup untuk menetapkan hak

atas seseorang. Untuk itu, tergugat wajib bersumpah. Maka, inilah

yang dimaksud dengan, i;iri ffuu, urtzt (Nabi memutuskan perknra

berdasarkan sal<si dan sumpah).

Tapi pemyataan ini ditanggapi oleh Ibnu Al Arabi sendiri

dengan mengatakan bahwa itu adalah kebodohan terhadap bahasa

Arab, sebab lafazh g (bersama) menunjukkan 2 perkara yang berasal

dari satu sisi, bukan dari dua sisi yang berbeda.
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Kedua, memahami hadits itu dalam bentuk yang sangat khusus,

yaitu seseorang membeli seorang budak (misalnya) dari orang lain,
lalu pembeli mengklaim bahwa budak itu memiliki cacat, dan ia
menghadirkan seorang saksi. Namun penjual berkata, 'Aku telah
menjualnya dengan berlepas diri dari cacat yang ada padanya'. Maka,
pembeli bersumpah bahwa ia tidak membeli budak itu sesuai apa yang

dikatakan oleh penjual. Apabila pembeli telah bersumpah" maka
budak dhpat dikembalikan kepada penjual.

Pernyataan ini kembali ditanggapi sama seperti tanggapan

terdahulu. Di samping itu, kejadian seperti ini sangat ja.arrg terjadi
sehingga tidak dapat dikatakan bahwa hadits itu untuk kejadian ini
secara khusus. Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada sejumlah hadits yang

disebutkan mengenai permasalahan sumpah dan seorang saksi

terdapat keterangan yang menolak penakwilan ini.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 3 hadits:

Pertama, hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW menetapkan
sumpah atas tergugat. Hadits ini disebutkan pula oleh Imam Bukhari
pada pembahasan tentang gadai. Adapun di tempat ini dia hanya

menyebutkannya secara ringkas dari Nafi' bin Umar Al Jumahi, dari
Ibnu Abi Mulaikah. Diriwayatkan pula olehnya pada tafsir Surah Aali
Imraan dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah yang sama seperti di
atas, hanya saja disebutkan juga tentang kisah 2 orang wanita, dimana
salah seorang dari keduanya mengklaim telah dilukai oleh wanita
yang lainnya. Lalu Ath-Thabrani meriwayatkan dari Sufuan, dari

Nafi', dari Ibnu Umar dengan redaksi, ,;t$t & $4 €:fit * 4t
* (Bukti otas penggugat dan sumpah atas tergugat.) Ath-Thabarani

berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari Suffan kecuali oleh Al
Firyabi." Kemudian Al Ismaili meriwayatkan dari Ibnu Juraij dengan

,o:

redaksi. .r-iiJr *';*j* +fu' * *t'54 lurtoinkan bukti ata.s

penggugpt dan sumpal, oto, trrgugo,l
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Al Baihaqi meriwayatkan darijalur Abdullah bin ldris dari ibnr"r

Juraij, dan Utsman bin Al Aswad dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata,

"Aku pernah menjadi hakim di Thaif atas penunjukan Ibnu Az-Zubair.

Lalu disebutkan kisah 2 orang wanita (yang telah disitir di atas) maka

aku menulis surat kepada Ibnu Abbas, dan ia pun membalas suratku,

berdasarkan Rasulullah SAW, JL*-, "t ,}U ;i.,l /rfte,{ }6r F"'j

i.t- Gl*)r o*u+j, '",Arit;tt (Sekiranya manusia cliberi

berdasarkan dah,ryaan masing-ntasing, niscaya seliap orang dapat

ntenuntut harta suatu kaum serta darah ntereka. Akan tetapi bukti atas

penggugat dan sumpah atas yang tergugat.) Tambahan ini tidak

terdapat dalam Shahih Bukhari dan Muslim, namun sanad-nya

memiliki derajat hasan.

Nabi SAW telah menjelaskan hikmah mengapa bukti ditetapkan

atas penggugat dan sumpah atas tergugat dengan sabda beliau

"Sekiranya mcnusia diberi berdasarkan dalovaan ntasing-masing,

niscaya setiap orang dapat ntenuntut harta suatu ktum serta darah

ntereka". Kalimat ini akan disebutkan pula pada penafsiran surah Aali
Imraan.

Para ulama berkata, "Hikmah dalam masalah itu adalah bahwa

posisi penggugat dalam hal ini sangat lemah karena ia mengatakan

sesuatu yang menyelisihi apa yang tampak, maka ia dibebani untuk

mendatangkan hujjah yang kuat, yaitu bukti (baca: saksi), sebab

seorang saksi tidak mengambil keuntungan dari perkara itu dan tidak

pula hendak menghindarkan dirinya dari suatu mudharat. Oleh karena

itu, ia dapat menguatkan sisi kelemahan si penggugat. Adapun pihak

tergugat sangat kuat, karena pada dasarnya setiap orang bebas dari

tuntutan pihak manapun. Untuk itu, ia hanya cukup bersumpah; dan

sumpah adalah hujjah yang lemah, karerra seorang yang bersumpah

dapat mengambil keuntungan dengan sumpahnya atau menolak

mudharat dari dirinya. Sungguh ini adalah suatu hikmah yang sangat

tinggi.
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Setelah itu, para fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi
penggugat dan tergugat. Adapun yang masyhur ada 2 definisi:

Pertaino, penggugat adalah pihak yang pernyataannya

menyelisihi apa yang tampak, sedangkan tergugat adalah sebaliknya.

Kedua, penggugat adalah pihak yang bila berhenti dan tidak

meneruskan suatu perkara, maka perkara itu dapat dihentikan;

sedangkan tergugat adalah pihak yang bila berhenti dan tidak

meneruskan suatu perkara, maka ia tidak dapat lepas dan bebas dari

gugatan itu.

Definisi yang pertama lebih masyhur, akan tetapi definisi yang

kedua lebih selamat; sebab definisi yang pertama dikritik bahwa orang
yang dititipi barang apabila mengklaim telah mengembalikan barang

titipan atau mengatakan barang itu rusak, maka pernyataannya ini
menyelisihi apa yang tampak, padahal dalam hal ini yang dijadikan
pedoman adalah perkataannya. Di samping kedua definisi tadi, masih

terdapat beberapa definisi lain yang berhubungan dengan penggugat

dan tergugat.

Kalimat "Sumpah atas tergugat" dijadikan dalil oleh jumhur

ulama bahwa itu berlaku pada diri setiap orang baik antara penggugat

dan tergugat terdapat hubungan atau tidak. Sementara Imam Malik
mengatakan bahwa tergugat tidak disuruh bersumpah kecuali antara

dirinya dengan tergugat terdapat suatu interaksi apapun bentuknya,

agar orang-orang dungu tidak mendapat kesempatan mempermainkan

orang-orang terhormat dengan memaksa mereka bersumpah berkali-
kali. Senada dengan pendapat Imam Malik dikemukakan pula oleh Al
Ishtakhri dari kalangan madzhab Syaf i, "Sesungguhnya apabila

terdapat praduga dan indikasi yang menunjukkan kedustaan

penggugat, maka gugatannya tidak dianggap."

Kemudian kalimat "Niscaya setiap orong akan menuntut darah
manusia lain dan harta mereka" dijadikan dalil untuk menolak

pendapat ulama madzhab Maliki yang mengatakan bahwa

memutuskan perkara atas dasar sumpah dan seorang saksi tidak
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berlaku pada masalah harta, sebab dalam hadits itu disamakan antara

masalah harta dan darah. Tapi kritikan ini dijawab bahwa ulama

madzhab Maliki tidak mendasari hukum qishash dengan sumpah

penggugat, tapi berdasarkan qasamah (sumpah dari para ahli waris

mayit). Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan sisi penggugat,

dimana ia disuruh terlebih dahulu melakukan sumpah'

Kedua dan ketiga, hadits Al Asy'ats dan Abdullah bin Mas'ud

sehubungan dengan sebab turunnya ayat, ...lltt *ro"r".J- U"lt o\

(Sesungguhnyo orong-orang yang menukar ianiinya dengan Allah...)

Adapun yang dimaksud dalam hadits ini adalah kalimat, "Dua

saksimu atau sumpahnya". Kisah seperti ini telah dinukil pula oleh

Wa'il bin Hujr disertai tambahan, t:' li )llru il ffidak ada bagimu,

kecuali itu). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari para

penulis kitab Sunarz. Pembatasan pada hadits ini dijadikan dalil untuk

menolak pemutusan perkara berdasarkan sumpah dan seorang saksi'

Akan tetapi argumentasi ini dijawab bahwa yang dimaksud

dengan *dua saksimu,, adalahbuktimu, baik terdiri dari 2 orang saksi

laki-laki, atau seorang saksi laki-laki dan 2 orang saksi wanita, atau

seorang saksi laki-laki dan sumpah penggugat. Hanya saia "dua saksi"

disebutkan secara spesifik. karena bukti inilah ,vang lebih banyak dan

dorninan. Dengan demikian, makna hadits itu adalah; dua saksimu

atau apa yang dapat menempati posisi keduanya.

Sekiranya hadits itu berkonsekuensi penolakan untuk

ilemutuskan perkara berdasarkan seorang saksi dan sumpah hanya

karena hal ini tidak disebutkan dalam hadits, maka menjadi keharusan

pula untuk rnenolak memutuskan perkara berdasarkan kesaksian

seorang laki-laki dan 2 orang wanita. Hal ini semakin memperjelas

penakwilan yang telah dikemukakan. Sedangkan yang menjadi

patokan bagi penakwilan itu sendiri adalah hadits yang memper

bolehkan memutuskan perkara berdasarkan seorang saksi dan sumpah

penggugat. Dari sini diketahui bahwa makna lahir dari "dua sol<simu"
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bukan menjadi maksud dari hadits itu, bahkan maknanya adalah

orang saksi atau yang dapat menempati posisinya.

21. Apabila Seseorang Mengajukan Dakwaan atau Menuduh
Berzina, Maka Hendaknya Ia Mencari Bukti dan Berangkat

Untuk Mencari Bukti

s.1-"
I s* ajlr,,l

^' 
t

^t&,t. / i.
LiJ--l , <l ,VJ

2671. Ibnu Abbas RA bahwa Hilal bin Umayah menuduh

istrinya berzina di hadapan Nabi SAW dengan Syarik bin Samha'.

Maka Nabi SAW bersabda, "Bukti atau dera di punggungmu." Dia
berkata, "Wahai Rasulullah! Apabila salah seorang di antara kami
melihat seorang laki-laki di atas istrinya, maka haruskah ia berangkat

mencari bukti?" Nabi SAW tetap mengatakan, "Bukti atau dera di
punggungma. " Kemudian disebutkan hadits tentang li'an.

Keteranqan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan penggalan hadits Ibnu Abbas tentang

kisah orang-orang yang melakukan li'an. Tujuan penyebutannya di
tempat ini adalah; adanya pemberian kesempatan kepada orang yang

menuduh berzina agar mengajukan bukti atas perzinaan orang yang

dituduh, demi menghindari dan menolak hukuman dera darinya"

Hal ini tidak dapat dibantah dengan mengatakan bahw'a hadits

itu berkenaan dengan suami-istri, dan bahwa suami memiliki jalan
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untuk menghindar dari hukuman dera, yaitu dengan melakukan li'an
(yakni bersumpah bahwa istrinya benar-benar telah berzina) jika ia

tidak mampu mengajukan bukti atas tuduhannya, berbeda dengan

tuduhan yang diajukan terhadap orang lain (bukan suami-istri).

Kami katakan bahwa ketetapan dalam hadits di atas terjadi

sebelum turun ayat tentang li'an, dimana saat itu suami-istri dan yang

bukan suami-istri memiliki hukum yang sama dalam hal menuduh

orang lain berzina. Lalu jika yang demikian itu berlaku pada orang

yang menuduh seseorang berzina, maka tentu berlaku pula pada

semua yang mengajukan dakwaan.

22. Sumpah Setelah Ashar

2672. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, *Tiga golongan yang tidok akan diajak berbicara oleh Allah

dun tidek dilihat oleh-Nya serta tidak disucikan-Nya, dan bagi mereka

adzab yang pedih; (yaitu) seseorang yang berada di .ialan dan

memiliki air ycng lebih dori kebutuhannya nomun ia melarang orang

),ang sedang dalam perjalonan untuk mengambilnya, seseorang yang

berbaiat kepada orang lain dan ia tidak rnelakukan baiat itu

melainkan untuk kepentingan dunia. Jika diberikan kepadanya apa

yang ia inginkan, niscaya dipenuhinya baiatnya; tapi bila tidok

diberikon, makil ia pun tidak memenuhi baiatnya. Dan, seseorang
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yang menawarkan barang kepada orang lctin selelah ashar, lalu ia
bersumpah qtas nqma Allah telah membeli barang itu dengan harga
sekian dan sekian, maka orong yang ditawari pun membeli
barangnya. "

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah RA, "Tiga
golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah." Lalu di
dalamnya disebutkan, "Don seseorqng yang menawarkan barang
kepada orang lain setelah ashar, lalu ia bersumpah. "

Penjelasan tentang hadits ini akan diulas pada pembahasan

tentang hukum-hukum. Kemudian masalah kerasnya ancaman
bersumpah pada waktu-waktu tertentu akan kami terangkan pada bab
berikutnya.

Hanya saja Nabi SAW menyebutkan waktu setelah ashar secara

spesifik sebagai waktu yang bila bersumpah dusta padanya, niscaya
dosanya lebih besar, karena bersumpah pada waktu itu disaksikan oleh
malaikat siang dan malaikat malam. Akan tetapi pernyataan ini perlu
ditinjau lebih lanjut, karena kondisi serupa terjadi pula pada waktu
pagi seusai shalat Subuh, meski hal itu tidak disebutkan sebagaimana
shalat Ashar. Mungkin dikatakan bahwa waktu Ashar mendapat

kekhususan seperti itu karena ia adalah waktu dimana amalan seorang

hamba dibawa naik kepada Allah SWT.

23. Tergugat Disuruh Bersumpah Ketika Wajib Baginya
Bersumpah dan Tidak Boleh Dipindahkan dari Satu Tempat ke

Tempat yang Lainnya
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Marwan menetapkan sumpah terhadap Zaid bin Tsabit di atas

mimbar. Dia berkata, *Aku bersumpah mengenai hal itu di tempatku."

Maka Zaid bersumpah dan enggan untuk bersumpah di atas mimbar.

Marwan pun merasa takjub terhadapnya.

Nabi SAW bersabda, "Dua saksimu atau sumpahnya." Dan,

Beliau tidak mengkhususkan tempat tertentu.

2673. Dari Ibnu Mas'ud RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa bersumpah untuk mendapatkan harta, niscaya dia aknn

bertemu Allah dan Allah murka kepadanya."

Keterangan Hadits:

{Bab tergugat disuruh bersumpah ketiks waiib baginya

bersumpah dcn tidak boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat

i'ang lainnya.). Yakni sebagai kewajiban. Ini adalah pendapat ulama

madzhab Hanafi dan Hanbali. Adapun mayoritas ulama mewajibkan

untuk lebih diperketat. Di Madinah, sumpah dilakukan di atas

mimbar; sementara di Makkah. sumpah dilakukan di antara sudut

Ka'bah dan maqam Ibrahim: sedangkan pada selain keduanya

dilakukan di masiid jami' (sentral). Hanya saja mereka sepakat bahwa

yang demikian itu berlaku pada perkara pertumpahan darah dan harta

yang banyak, bukan pada perkara yang sepele. Kernudian mereka

berbeda pendapat dalam menentukan batasan banyak dan sedikit.
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;i ;*'u'+iJ;i #'e -C i !) & $u,oO";;us
lii (Marwan -bin Al Hakam- menetapkan sumpah terhadap Zaid

bin Tsabit di atas mimbar. Dia berkata, "Aku bersumpah mengenai

hql itu di tempatku"... dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan

melalui sanad yang maushul oleh Imam Malik di dalam Al
Muwaththa ' dari Daud bin Al Hushain, dari Abu Ghathfan Al Muzzi,
dia berkata, "Terjadi perkara antara Zaid bin Tsabit dan Ibnu Muthi'

-yakni 
Abdullah- kepada Marwan mengenai tempat tinggal. Maka,

Marwan memutuskan agar Zaidbin Tsabit bersumpah di atas mimbar.

Zaidberkata, 'Aku bersumpah mengenai hal itu di tempatku'. Marwan

berkata, 'Tidak, kecuali di tempat yang dapat dipakai memutuskan

hak-hak'. Maka, Zaid bin Tsabit bersumpah bahwa apa yang dia

katakan adalah benar, tapi dia enggan bersumpah di atas mimbar."

Sepertinya Imam Bukhari berhujjah bahwa penolakan Zaid

untuk bersumpah menunjukkan bahwa Zaid tidak beranggapan hal itu
wajib. Sementara berhujjah dengan Zaid lebih utama daripada

berhujjah dengan Marwan. Telah disebutkan pula hal serupa dari Ibnu

Umar. Abu Ubaid meriwayatkan pada pembahasan tentang qadha'
melalui sanad yang shahih dari Nafi': "Sesungguhnya Ibnu Umar
pernah menjadi pemegang wasiat seseorang. Lalu seseorang datang

memban'a surat penyerahan harta, namun nama para saksi sudah tidak
jelas lagi. Ibnu Umar berkata. 'Wahai Nafi', bawaiah orang ini ke

mimbar dan suruhlah ia bersumpah!' Laki-laki itu berkata, 'Wahai

Ibnu Umar! Apakah engkau ingin mendengar tentangku, atau mereka

yang mendengarku di tempat ini?' Ibnu Umar berkata, 'la benar'.

Maka, dia pun menyuruhnya bersumpah di tempatnya."

Akan tetapi, aku teiah mendapati pendahulu bagi Marwan dalam

masalah itu. Diri',vayatkan oleh Al Karabisi di dalam kitab "ldabul
Qadho melalui sanad yang kuat hingga Sa'id bin Al Musayy"ab yang

berkata, "Seorang laki-laki mendakwa laki-laki lain telah merampas

unta miliknya. Ia pun memperkarakan orang tersebut kepada Utsman,

maka Utsman menyuruhnya bersumpah di atas mimbar. Namun, orang
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itu menolak bersumpah dan berkata, 'Aku bersumpah untuknya

dimana saja ia kehendaki selain mimbar'. Tapi Utsman tidak

menghendakinya, melainkan harus bersumpah di atas mimbar.

Akhirnya Utsman memutuskan agar dia menyerahkan unta kepada

penggugat sama seperti unta yang dia rampas, dan ia pun tidak

bersumpah."

ot.Ji oti $kW"W (Dia tidak mengkhususkan tempat yang

tertentu). Ini merupakan pemahaman pribadi Imam Bukhari. Hanya

saja pandangan ini mendapat tanggapan karena pada bab sebelumnya

dia memberi judul "sumpah Setelah Ashar''. Artinya, dia menetapkan

bahwa dosa sumpah dusta pada sebagian waktu tertentu lebih besar

dibandingkan dengan waktu yang lain. Laiu, bagaimana pada bab ini

dia menafikan bahwa bersumpah dusta pada sebagian tempat dosanya

lebih besar dibandingkan dengan bersumpah di tempat yang lain?

Jika ia berhujjah bahwa sabda Nabi SAW "Dua sql{simu atau

sumpahnya" bersifat umum dan tidak mengkhususkan pada satu

tempat saja, maka dapat dijawab bahwa sabda tersebut tidak pula

mengkhususkan waktu tertentu. Jika ia mengatakan bahwa telah

dinukil hadits yang memberi ancaman keras bagi mereka yang

bersumpah dusta setelah ashar, maka dijauab bahwa telah dinukil pula

2 hadits tentang ancaman keras bagi yang bersumpah dusta di atas

mimbar Nabi SAW.

Hadits pertama diriwayatkan oleh Jabir dari Nabi SAW: Lilli r

,ujr F it-;;;f; V pli tr7 * l': iJT .rr,- & tb a ji.lt:e ".t-i

(Tidaklah seseorong bersumpah dusta di atas mimbarku ini meskipun

dalam perkara siwak yang hrjau, melainkan ia telah menyiapkan

tempat duduknya di neraka.l

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam N1alik. Abu Daud, An-Nasa'i

serta Ibnu Majah, dan dinyatakan shahift oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu

Hibban, Al Hakim dan selain mereka. Adapun lafazh yang saya

sebutkan adalah menurut riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah.
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Hadits kedua diriwayatkan dari Abu Umamah bin Tsa'labah dari

Nabi SAW, y # f ft'J6 \'J',tt1!)g yrri sf 'b'&|,li; t'rtt]-b * i,r ;iil ,]b&i /6tsx?itirli' i3 (Barangsiapa

bersumpah dusta di mimbarku untuk menghalalkan (mengambil)

harta seorang muslim, maka baginya laknat Allah, malaikat-Nya dan
manusia seluruhnya. Allah tidok menerima tebusan maupun
pembelaan darinya.)

Riwayat ini dikutip oleh An-Nasa'i, dan para periwayatnya
tergolon! ts iq ah (terpercaya).

Tapi, tanggapan ini dapat dijawab bahwa sikap Imam Bukhari
yang menyebutkan bab dengan judul "sumpah Setelah Ashar" tidak
berkonsekuensi bahwa bersumpah dusta pada sebagian tempat
dosanya lebih besar. Bahkan, sangat mungkin bagi Imam Bukhari
memutar persoalan dengan mengatakan; jika bersumpah dusta di
sebagian tempat dosanya lebih besar, dan hal ini berlaku bagi setiap
orang yang bersumpah dusta, maka menjadi konsekuensinya
bersumpah dusta pada sebagian waktu dosanya lebih besar pula. sebab

hal ini telah disebutkan dalam hadits.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini hadits Ibnu
Mas'ud, "Barangsiapa bersumpah,,. Hadits ini baru saja disebutkan
pada bab sebelumnya dengan lafazh yang lebih lengkap, tetapi
digabung dengan hadits As,v'ats. Adapun penjelasannya akan diulas
pada pembahasan tentang sumpah dannadzar.

24. Apabila Suatu Kaum Berebutan untuk Bersumpah

l'^),
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2674. Dari Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya Nabi SAW

menawarkan sumpah kepada suatu kaum dan mereka pun berebutan.

Maka, Nabi SAW memerintahkan agar dilakukan undian siapa di

antara mereka yang bersumpah."

KetGransan Hadits:

(Bab apabila suatu kaum berebutan untuk bersumpah).

Maksudnya, apabila sumpah menjadi keu'ajiban mgreka semua, maka

siapakah yang lebih dahulu disuruh untuk bersumpah?

'#'#.oiV6'i?b4,f ,p ."" *t y io',rt; ujlr irf

'u)/"ffi ft'' rl (Sesungguhnya Nabi SAW menowqrkan sumpah

kepado suotu kaum dan mereka pun berebuton. Maka, Nabi SAW

memerintahkan agar dilakukan undian siapa di antara mereka yang

bersumpah). Yakni siapa yang lebih dahulu bersumpah sebelum yang

lainnya. Lafazh hadits ini telah diriwal'atkan oleh An-Nasa'i dari

Muhammad bin Rafi', dari Abdurrazaq, hanya saja disebutkan

padanya, l4lt L;ii (Maka kedua kelompok saling berebutan.)

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrazaq (guru Imam Bukhari

dalam riwayat ini) dengan redaksi, tlth; ',0 ,?}t.rE oUslr ;ii s1.

\$b r4;--{i (Apabita 2 orang dipaksct bersumpah, lalu keduanya

rnenginginkannya, maka hendaklah keduanya melakukan undian atas

sumpah itu). Diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim di dalam Musnad

Ishaq bin Rahawaih dai Abdurrazaq yang juga sama seperti riwayat

Imam Bukhari. Ia menyatakan bahwa ia melihatnya dalam kitab asli

Musnad Ishaq dari Abdunazzaq yang juga sama seperti redaksi yang

disebutkan oleh Imam Ahmad, dia berkata, "Guru kami, Abu Ahmad,

telah keliru dalam masalah itu."

Saya (Ibnu Flajar) katakan, demikian pula yang diriwayatkan

oleh Al Ismaili dari Ishaq bin Abi Israil, dari Abdunazaq. Dia (Al
Ismaili) meriwayatkan pula dari Al Hasan bin Yahya, dari Abdurrazaq
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dengan lafazh yang sama, hanya saja dikatakan, tifi.L-Lri (Maku

keduanya ntenyukainya)." Lalu dinukil oleh Abu Daud dari Ahmad,

dan Salamah bin Syabib dari Abdurrazaq dengan lafazh, u(,.e-;1i
(atau keduanya menyukainya)." Al Ismaili berkomentar, "lnilah
riwayat yang shahih," yakni menggunakan kata "atau", bukan "maka"
atau "dan".

Saya (lbnu Hajar) katakan, riwayat yang menggunakan kata

"dan" mungkin dipahami dengan makna 'oatatJ". Adapun riwayat yang

menggunakan kata !!maka", mungkin ditakwilkan bahwa pada

awalnya keduanya menolak dan hanya dipaksa untuk bersumpah. Tapi

setelah mereka menyadari bahwa hal itu merupakan suatu keharusan,

maka keduanya pun menyambutnya. dan inilah yang diungkapkan

dengan kalimat "keduanya menyukainya". Kemudian keduanya

berselisih tentang siapa yang lebih dahulu bersumpah. maka Nabi
SAW memberi petunjuk agar diundi.

Al Khaththabi dan ulama lainnya berkata, "Pemaksaan di sini
tidak dimaksudkan sebagaimana makna .yang sebenarnya, sebab

seseorang tidak dapat dipaksa untuk bersumpah. Namun, maksudnya

adalah; apabila sumpah sudah rnenjadi keharusan bagi 2 orang. lalu
keduanya hendak bersumpah -baik hati mereka tidak senang (dan

inilah yang dimaksud dengan terpaksa) maupun melakukannya

dengan senang hati (dan inilah yang dirnaksud dengan menyukai)-
kemudian mereka berselisih tentang siapa yang lebih dahulu

bersumpah, maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang

didahulukan berdasarkan kemauannya semata, bahkan harus melalui

undian: dan inilah yang dimaksud oleh lafazh ['gI-] (hendaklah

mereka melakukan undi an\.

Sebagian ulama memberi contoh dimana kedua pihak memiliki
hak yang sama untuk bersumpah 2 orang saling mengklaim atas suatu

harta. tapi tidak seorang pun di antara mereka yang memiliki bukti.
Maka, dilakukan undian di antara keduanya. Siapa .vang undiannya

keluar, ia diperintahkan bersumpah dan berhak mendapatkan harta
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yang diperselisihkan. Perkataan ini didukung oleh riwayat Abu Daud,

An-Nasa'i dan selain keduanya dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah:

Sesungguhnya 2 orang berperkara tentang suatu barang, tapi tidak
seorang pun di antara keduanya yang mampu mengajukan bukti

seb4gai pemiliknya. Maka Nabi SAW bersabda, oG S 4t db t;,i:"'l

6F \i U: tLi glnarun keduanya untuk bersumpah bagaimanapun

keadaannya, boik keduanya menyukai hal itu atau tidak
menyukninya.)

Adapun lafaz}- yang, disebutkan oleh Imam Bukhari memungkin
kan' adanya hadits lafu yang lafazhnya sama dengan riwayat
Abdurrazaq. Hal ini didukung oleh riwayat Abu Rah' yang telah
disitir di atas, dimana makrnnya adalah sama. Ada kemungkinan juga

riwayat knarn Bukhd nfteilgisahkan kejadian lain, yaitu tentang suatu

kaum yang digugat atas suatu harta dalam kekuasaan mereka, lalu
Iiaum ini mengingkari gugatan tersebut dan para penggugat tidak
memiliki'bukti untuk mendukung gugatan. Maka, kaum yang digugat
diharuskan bersumpah dan mereka pun berebutan untuk
melakukarrnya. Sementara sumpah tidak dapat dijadikan pegangan

kecuali dengan mengikuti kata-kata orang yang menyuruh bersumpah.

Maka, perselisihan di antara mereka diselesaikan dengan cara

melakukan undian. Barangsiapa memenangkan undian, maka dia
terlebih dulu bersumpah.
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25. Firman AIIah, Oy* i'::rjti W * l+;Wf: a, {i o jlfi-cr-ii' lt

"Sesungguhnya Orang-orang yang Menukar Janji (nya dengan)

AAah dan Sumpah-sumpah Mereka dengan Harga yang Sedikit,
Mereka itu Tidak Mendopat Bagian (Pahala) di Akhirat, dan Allah
Tidak akan Berkata-kata dengan Mereka dan Tidak akan Melihat

kepado Mereka pada Hari Kiamat dan Tidak (pula) akan
Menyucikan Mereka. Bagi Mereka Adzab yang Pedih."

(Qs. Aati 'Imraan l3l:77)

'q',s'1i d); yt* ry"'{*At'Eb\sj e$t*
't 6 e, ei g il lU * ,y; itsi :J* r:42 ?xt

i6 <yp 6 F+a"ii ar t<-.0:F-air t1y |.Jp .W-
,:.r';r<r';--;gr ,G\i ,;';.1

2675. Dari Ibrahim Abu Ismail As-Saksaki, dia mendengar

Abdullah bin Abi Aufa RA berkata, "Seorang laki-laki menawarkan

barangnya, lalu bersumpah atas nama Allah telah membeli barang itu
lebih mahal daripada harga jual. Maka turunlah ayat, 'Sesunggahnya

orang-orang yqng menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-

sumpah mereka dengan horga yang sedikit'." (Qs. Aali 'Imraan [3]:
77) Ibnu Abi Aufa berkata, "Lafazh 'an-najisy' maknanya adalah

orang yang makan riba dan berkhianat."
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t5i xJ1 tu e.qi: !, yro;H oljJt ts11 :o\")t ed:
,nr ,i '€rt; tt 'iu L::lr ;-,, lVi Ut.to -n'y Jf

zJ

.Lrii i ;r; "'Ls'r 'k ,* q;'
2676-2677. Dari Syu'bah, O*i S.,tui-an, dari Abu Wa'il, dari

Abdullah RA, "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, 'Barangsiopa

melakulrnn sumpah dusta untuk mengambil hqrta seseorong 
-atou

beliau mengatakan "soudorofiya"- niscaya ia akon bertemu Allah
dan Allah murka kepadanya '. Allah pun menurunkan ayat
pembenaran atas hal itu dalam Al Qur'an, 'sesungguhnya orong-
orong yong menukar janji (nya denganl Allah dan sumpah-sumpah

mereka dengan harga yang sedikir... -hingga firman-Nya- adzab
yang pedift'. Kemudian Asy'ats menemuiku dan bertanya, 'Apakah
yang Abdullah ceritakan kepada kalian hari ini?' Aku berkata, 'Begini
dan begini'. Dia berkata, 'Tentangku (ayat itu) diturunkan'."

Keterangan:

(Bab firman Allah Azza wa Jalla ''sesungguhnya orang-orang
yang menukar janji (nya dengan) Alloh dan sumpah-sumpah mereka

dengan harga yang sedikft."). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu
Abi Aufa sehubungan dengan sebab turunnya ayat itu. Demikian juga

hadits Ibnu Mas'ud dan Al Asy'ats tentang sebab turunnya ayat

tersebut. Tapi kedua hadits itu tidak bertentangan, karena ada

kemungkinan ayat yang dimaksud turun berkenaan dengan kedua

kisah sekaligus.

Adapun perkataan Imam Bukhari, "Ibnu Abi Aufa berkata,

'Lafazh on-najisy maknanya adalah orang yang makan riba dan

khianat'." Sanadnya dikaitkan dengan sanad pada bagian awal hadits
pertama. Adapun penjelasannya telah dikemukakan pada bab "An-
Najsy" dalam pembahasan tentang jual-beli"
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26. Bagaimana Ucapan Sumpah?

tl ly iAH3j,e j> 1y, i l";'t 1iu,oy1-41 :)k')s
.:, r'rl*; iy, tu.. iW'i |6G\11 r;iii

'tt 4t ; G:ys :rr& "tr'j |*') lt\t ,*'Ct',iio't
.nr ; UrJ"

Allah Ta'ala berfirman, "Mereka bersumpah dengan nama

Allah. " Dan firman Allah Azza wa Jalla, "Kemudian mereka datang

kepadamu sambil bersumpah, 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak

menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang

sempurna '. " (Qs. An-Nisaa' $]:62) Dikatakan billaahi, tallaahi, dan

wallaahi (demi Allah).

Nabi SAW bersabda, "Dan searang laki-laki yang bersumpah

dusta dengan namo Atlah setelah Ashar." Dan hendaknya tidak

disuruh bersumpah dengan selain Allah.

'.t."'.?1 td i., o .o/t ( ,, o/
t::L ; a-JL ?* iT ooi j elv ; _W dl & ? ,tt1 ;
*j * \t * i'i;;r';t ,Vrt, ,JA ^* ht",r., :,

s,\r\r.L'# ,'&i qE h' ,rt.- nr Ji1Jt, ,r*)r r ^fu"'* s$

L;Etf vr ,t, 'lu tl,?'"u*'b ,'Jd y{;;, €:(k
to,- t,. . "1 - ^- 1. 
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2678. Dari Malik, dari pamannya Abu Suhail bin Malik, dari

bapaknya, bahwa ia mendengar Thalhah bin Ubaidillah RA berkata,

"seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, dan temyata orang itu

bertanya kepada beliau tentang Islam. Nabi SAW bersabda, 'Lima knli

shalat dalam sehari semalam'. Orang itu bertanya, 'Apakah ada

kewajiban lain bagiku selain itu?' Beliau SAW menjawab, 'Tidak,

kecuali engkau ingin mengerjakan yang sunoft'. Rasulullah SAW

bersabda, 'dan puasa bulan Ramadhan'. Orang itu berkata, 'apakah

ada kewajiban lain bagiku selain itu'. beliau SAW bersabda, 'Tidsh

kecuali engkau ingin mengerjakan yang sunah'." Dra (Thalhah)

berkata, "Nabi SAW juga menyebutkan kepadanya tentang zakat.

Maka orang itu bertanya, 'Apakah ada kewajiban lain bagiku selain

itu?' Beliau SAW bersabda, 'Tidak, kecuali engkau ingin

mengerjaknn yang sunahl " Laki-laki itu membalikkan badannya

seraya berkata, 'Demi Allah! Aku tidak akan menambahkan atas hal

ini dan tidak pula menguranginya'. Maka Rasulullah SAW bersabda,

'Beruntung jika ia benar'."

'-:A,')i :L..'4 \AG Jtt u
2679. Dari Nafi, dari Abdullah RA bahwa Nabi SAW bersabda,

"Barangsiapa bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah

atau hendaknya dia diam."

Keterangan Hadits:

Iv{aksud Imam Brrkhari menyebutkan ayat tersebut adalah untuk

menyatakan tidak adanya kewajiban memperketat sumpah dari segi
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ucapan. Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama berbeda pendapat.

Sebagian mengatakan bahwa hendaknya seseorang disuruh bersumpah

dengan ucapan 'billahi' (demi Allah) tanpa tambahan. Sementara

Malik berpendapat, hendaknya disuruh bersumpah dengan ucapa., ;lq

'# )l_ait I air (Deni Altah yang tidak ada sesembahan selain Dia).

Pendapat serup-a dikemukakan oleh ulama Kufah dan Imam Syaf i. Ia
berpendapat, apabila hakim mencurigai orang yang berperkara itu
berdusta, maka dia dapat memperketat ucapan sumpah dengan

menambahkan kalimat ?t 4;A- qir nlSr flt ,,t@t::.rJ, 
dG

4 *it f P- 6 (Maha Mengetahui perkara yang gaib dan yang

tampak. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mengetahui

perkara rahasia sebagaimano pengetahuan-Nya terhadap perkara
yong terang-terangan), atau ucapan yang seperti itu." Ibnu Mundzir
berkata, "Mana saja di antara ucapan itu yang disuruh untuk
diucapkan saat bersumpah, maka itu telah mencukupi. Pada dasarnya

bila seseorang bersumpah dengan mengucapkan nama Allah, maka

harus dipercayai bahwa dia benar-benar bermaksud untuk

bersumpah."
\. . t.. \ r.'-r
atrj; rrU.9.ntt Jl.,ii (Dikntakan. billaahi, tallaohi, dan v.alluahi).

Ketiga o"upu, sumpah ini telah disebutkan secara langsung di dalam

Al Qur'an. Allah SWT berfirman, irt-a f;"-rtir t!61Uerekn berkata,

"Bersumpahlah kamu dengan noma Allah) dan firman-Nya: J.t i\
;?U (Demi Altah, Tuhan kami, tiadalah kami

mempersekutuknn Allah), serta firman-Nya: rif il' 'l';t, U ati lOemi

Allah, sesungguhnya Allah telqh melebihkon kamu atas kami).

,.attr,ttt, U-61u, 'ut; hj': et f io, ..p Ut',lr3'tQrtabi SAW

bersabda, "Dan seorang laki-laki yang bersumpah dusta dengan nama

Allah setelah ashar."). Ini adalah penggalan hadits Abu Hurairah
yang baru saja disebutkan melalui sanad yang maushul di dalam bab

"Sumpah Sesudah Ashar", akan tetapi penyebutannya hanya dari segi
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makna. Kemudian pada pembahasan tentang hukum-hukum akan

disebutkan dengan lafazh,14. hii- l, h') A:*i t?ra.'rfi 
^ 

'.lii ga

bersumpah sungguh telah membelinya dengan harga sekian, lalu
dibenarkan oleh seseorang, podahal ia tidak membelinya dengan
harga seperti itu.)

)t *'.;S;"'li (Tidak disuruh bersumpah dengan selain Allah).

Ini adalah perkataan Imam Bukhari sebagai petengkap terhadap judul
bab. Perkataannya ini ia simpulkan dari hadits Ibnu Umar (yak"i
hadits kedua pada bab di atas), 'c.J"J)-jf 

lu: 
',)JLlt 

46 oS ,,
(Barangsiapa bersumpah, hendaklah ber.sumpah dengan noma Allah
atau hendaklah ia diam.)

Imam Bukhari menyebutkan 2 hadits pada bab ini, yaitu:

Pertama, hadits Thalhah mengenai kisah seorang laki-laki yang
bertanya tentang Islam. Penjelasannya telah dikemukakan terdahulu
pada pembahasan tentang iman. Adapun 1'ang dimaksudkan di tempat
ini adalah kalimat, 'ret lt t.ii,}i, i;i t arj,Jtr-'r"3 ,y}t *V ttati-
laki itu membalikkan badonnya serayq berkata, 'Demi Allah! Aku
tidak alran menambahkon otos hql ini dan tidak pula
menguranginya'.) Dari ucapan ini dapat disimpulkan bahwa sumpah
cukup diucapkan secara ringkas dengan menyebut nama *Allah,, tanpa
memberikan tambahan apapun.

Kedua, hadits Ibnu Umar "Barangsiapa bersumpah, hendaklah
bersumpah dengan nama Allah". Penjelasannya secara tuntas akan
dikemukakan pada pembahasan tentang sumpah dannadzar.

27. Orang yang Mengajukan Bukti Setelah Sumpah

'ef'r<:xp ,*i *ht .u'*et,list
Cz O , ,.P.u@

, . /z
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.ifdt dt',1 ,;i drrJr a$t

Dan sabda Nabi SAW, "Barangkali sebagian dari kalian lebih
cakap dalam berhujjah daripada sebagian yang lain. "

Thawus, Ibrahim dan Syuraih berkata, "Bukti yang adil lebih
patut daripada sumpah yang dusta."

'i;',,1-?ut - it J;r'of ,*?nr qr*?i d J) fl'J,'(,

'p ,F i #r'ef'5,;'W ,A\or*x'#i,i6
$ ,)u'i"+';'ei cy IZ*'fi'"'e';*

oo. .t r-
.Ll-t*lq

2680. Dari Zainab, dari Ummu Salamah RA bahwa Rasulullah
SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian berperkara kepadaku,

barangkali sebagian dari kolian lebih cakap dalam berhujjah
daripada sebagian yang lain. Barangsiapa yang aku putuskan

untuknya sesuatu daripada hak saudaranya atos dosar perkotaannya,

maka sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya sepotong api
nerako, mako janganlah ia mengambilnya."

Keterangan Hadits:

(Bob orang yang mengajukan bukti setelah sumpah). Yakni,
sumpah orang yang tergugat; baik si penggugat ridha dengan sumpah

tergugat maupun tidak. Mayoritas ulama menerima bukti yang

diajukan oleh penggugat setelah tergugat bersumpah.

Imam Malik berkata di dalam kitab Al Mudawwanah, "Apabila
tergugat disuruh bersumpah dan penggugat tidak mengetahui bukti
atas gugatannya, tapi setelah itu ia mengetahuinya, maka aku

menerima bukti yang diajukannya dan memenangkan gugatannya atas

dasar bukti itu. Adapun bila ia mengetahui bukti tersebut namun tidak

,A:;i e,rl:'o'tv'lu't
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ia ajukan hingga tergugat bersumpah, maka dia tidak berhak lagi

mengajukan bukti sesudah itu."

Ibnu Abi Laila berkata "Bukti yang diajukan oleh penggugat

tidak dapat diterima apabila sebelumnya ia telah ridha menerima

sumpah yang tergugat." Dia berhujjah bahwa bila tergugat bersumpah,

berarti dia telah terbebas dari tuntutan; dan bila dinyatakan bebas,

maka tidak ada lagi alasan untuk memperkarakannya (dalam kasus

yang sama). Tapi hujjah ini ditanggapi bahwa yang bersangkutan

hanya terbebas secara lahir, bukan sebenarnya.

SAW bersabda, "Barangkali sebagian dari kalian lebih cakap dalom

berhujjah daripada sebagian yang lain. "). Ini adalah penggalan hadits

Ummu Salamah yang disebutkan dengan sanad yang maushul pada

bab di atas dan akan dijelaskan pada pembahasan tentang hukum-

hukum.

Pada hadits ini terdapat isyarat bantahan terhadap Ibnu Abi
Laila, dan hukum yang tampak tidak dapat mengubah yang haq

(benar) menjadi batil dan tidak pula sebaliknya.

:F6t 4t q'a7i u'tat It C-';': et;l c::v',lti, (rhawus,

Ibrahim dan Syuraih berkata, " Bukti yang odil lebih patut daripada

sumpah yang dusta. "). Perkataan Thawus dan Ibrahim tidak saya

temukan, yakni bahwa ia telah dinukil melalui sanad yang maushul.

Adapun perkataan Syuraih telah disebutkan melalui sanad yang

lengkap oleh Al Baghawi di dalam kitab Al Ja'diyaat dari jalur Ibnu

Sirin, dari Syuraih, dia berkata, "Barangsiapa mengklaim putusanku

(tidak benar), ia tetap terikat oleh keputusan itu hingga mendatangkan

bukti, kebenaran lebih patut (diikuti) daripada keputusanku, kebenaran

lebih (dijadikan pegangan) daripada sumpah dusta."

Ibnu Habib menyebutkan di dalam kitab Al Wadhihah melalui

sanadnyadari Umar, dia berkata , y4jrr #t 4"; UsAt i+Jit 6ut ti

yang adil lebih baik daripada sumpah dusta.) Abu Ubaid berkata,
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"Hanya saja sumpah dikaitkan dengan dusta sebagai isyarat bahwa

yang demikian itu berlaku jika sumpah menyalahi keadaan yang

sebenarnya. Pada kondisi demikian, menjadi jelas bahwa sumpah itu
adalah dusta. Sementara itu, terkadang seseorang telah menunaikan

kewajibannya seraya bersumpah atas hal itu dan ia benar dalam

sumpahnya. Tapi kemudian pihak lawan mengajukan bukti tentang

keberadaan hak mereka pada tergugat, dan tergugat tidak mampu

mengajukan bukti bahwa ia telah menunaikan hak yang dimaksud.

Maka, sumpahnya pada kondisi demikian tidak masuk kategori

sumpah dusta."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ummu Salamah

dari Nabi SAW, "Sesungguhnya kalian berperkaro kepadoku,

barangkali sebagian dari kalian lebih cakap dalam berhujjah
daripada sebagion yang lain."

Al Ismaili berkata, "Pada hadits Ummu Salamah tidak
ditemukan dalil tentang menerima bukti dari penggugat setelah

tergugat bersumpah palsu." Perkataan ini dijawab oleh Ibnu Al
Manayyar, "Letak pengambilan dalil dari hadits Ummu Salamah RA
adalah Nabi SAW tidak menjadikan sumpah dusta berfaidah

menghalalkan sesuatu dan tidak pula menghapus hak orang yang

berhak atas hal itu. Bahkan, beliau melarang untuk mengambil apa

yang ditetapkan kepadanya setelah orang itu bersumpah. Beliau
menyamakan antara keadaan sebelum dan sesudah sumpah dalam hal

pengharaman. Hal ini menunjukkan bahwa hak bagi pemilik hak
(yang sebenamya) tetap sebagaimana adanya. Oleh karena itu, jika
kelak pemilik hak mendapatkan bukti, maka ia dapat mengambil

kembali haknya dan tidak dapat digugurkan, sebagaimana haknya

tidak gugur dari tanggungan orang yang mengambil darinya dengan

bersumpah."

Penjelasan selanjutnya mengenai hadits Ummu Salamah akan

dikemukakan pada pembahasan tantang hukum-hukum.
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28. Orang yang Memerintahkan Menepati Janji

',,L, ,ct o 1..t, o. .,,: .'-1 .
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Hal ini dilakukan oleh Al Hasan.

"Dqn ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah

Ismail (yang tersebut) dalam Al Qur'an. Sesungguhnya ia adalah

seorong yang benar janjinya. "

Ibnu Al Asywa' memutuskan perkara berdasarkan janji, lalu dia
menyebutkan hal itu dari Samurah bin Jundub.

Al Miswar bin Makhramah berkata, "Aku mendengar Nabi
SAW menyebutkan menantunya seraya bersabda, 'Dia berjanji
kepadaku dan telah memenuhi janjinya'. "

Abu Abdillah berkata, "Aku melihat Ishaq bin Ibrahim berhujjah

dengan hadits Ibnu Asywa'."

\t '.",, ,"* ;.1,,r -r.,, Lf ar rt ; nr # * *W ;t f,//,
t:,[ i!JJ17 ,'i';G',]t oi u:", _il eti ils ;?i t;U?

*i,lr., eb3)(1 .,.ti)() u'*t, ;:>r,2U €:;i ^fr 
'*i {€;U

* :yt:Jrs ,utl\t e$:L
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2681. Dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdillah bahwa
Abdullah bin Abbas RA mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Abu
Su$an telah mengabarkan kepadaku bahwa Heraklius berkata
kepadanya, 'Aku bertanya kepadamu apa yang dia (Rasulullah)
perintahkan kepada kalian? Kemudian engkau katakan bahwa beliau
memerintahkan mengerjakan shalat, jujur, menjaga kehormatan diri,
menepati janji, dan menunaikan amanah'. Dia (Heraklius) berkata,

'Ini adalah sifat nabi'."

4 :Ju *i *\t * ),J;;'oi.*?nr uTri;'; eri *
.'Jri -'o', rsy.r,ov'€jt ttl);qk L:L r5l :L)u idt

2682. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Tonda-tanda orang munafik itu ada tiga; apabila berbicara ia dusta,

apabila diberi amanah ia khianat, dan apabila berjanji ia tidak
menepAti."

/.G?,* i -U c:9 i :*g?i,iu g.? /',f
i* *3 *X; ,;o',;;ata,iv';zi,t;:''* i
tL'i os a ,k ;)iL- €}aAt it e>\1)t Ei,Sc f: sj

:"tc ,Ss *.Wi: f i Uts 'r'r ,5', *', y ?rr ;; "olt

$k:, sk o+X oi *3 * \t ;* lt J;, ,:t.')bj Ui
^svj^3 qi- G t; :).C )u -ot'j LN ;"U'L$- tikj

-1, ... a!-1. . c. a!
.U1,. ,-^-- ,..l 

aJU 
"a^- ,.'l

2683. Dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Amr bin Dinar
mengabarkan kepadaku dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin
Abdullah RA, dia berkata, "Ketika Nabi SAW wafat, maka datanglah
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(kiriman) harta kepada Abu Bakar dari Al Alla' bin Al Hadhrami. Abu
Bakar berkata, 'Barangsiapa memiliki piutang pada Nabi SAW, atau
pernah dijanjikan sesuatu oleh beliau, maka hendaklah dia mendatangi
kami'." Jabir berkata, "Aku berkata. 'Rasulullah SAW telah
menjanjikan kepadaku untuk memberiku sekian, sekian dan sekian'."
(la membuka tangannya 3 kali). Jabir berkata, "Maka dia menghitung
di tanganku lima ratus, kemudian lima ratus, dan lima ratus."

"f.L,iC rt i *t *ri1'i.- * L* i;'\'r *
& ,sr\i y 

'Ljj t;; ;, iL\,'"qi 14t ,yf i'o:*
*t ,iu; ,G rt';11 'di .'i:L:tr 7)t f & i:'sf

"f*iC 6 *: *\t J:" i"'J;., ot ,tn+ir,;|ki
2648. Dari Marwan bin Syuja', dari Salim Al Afthas, dari Sa,id

bin Jubair, dia berkata, "seorang Yahudi dari penduduk Hirah
bertanya kepadaku, 'Manakah di antara kedua ketentuan yang
ditunaikan oleh Musa?' Aku berkata, 'Aku tidak tahu hingga aku
datang kepada cendekiawan Arab dan bertanya kepadanya'. Lalu aku
datang dan beftanya kepada Ibnu Abbas, dan dia berkata, 'Beliau
(Musa AS) menunaikan yang terbanyak dan yang terbaik di antara
keduanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mengatakan
(sesuatu), niscaya beliau melakukan (nya)'."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yong memerintahkan menepati janji). Sisi
keterkaitan bab ini dengan persoalan kesaksian adalah bahwa janji
seseorang sama seperti kesaksiannya terhadap dirinya sendiri, menurut
Al Karmani.

Al Muhallab berkata, "Melaksanakan janji diperintahkan dan
dianjurkan, tapi bukan termasuk fardhu, karena mereka sepakat bahwa
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orang yang dtjanjikan tidak mendapatkan bagian bersama para pemilik

utang." Namun, nukilan Ijma mengenai hal itu tertolak, karena

perselisihan tentangnya sangat masyhur, hanya saja yang berpendapat

demikian jumlahnya sedikit. Ibnu Abdil Barr dan lbnu Al Arabi

berkata, "Benar, di antara yang berpendapat demikian adalah Umar

bin Abdil Aziz;'

Sebagian ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa apabila

janji terkait dengan sebab tertentu, maka itu wajib ditepati; tapi bila

tidak demikian, maka tidak wajib. Barangsiapa berkata kepada

seseorang "Menikahlah dan bagimu sekian dan sekian", lalu orang itu

menikah, maka janji tadi wajib ditepati. Sebagian mereka mengatakan

bahwa dasar perbedaan ini kembali kepada permasalahan; apakah

hibah dimiliki setelah diserahterimakan ataukah telah dimiliki meski

belum diserahterimakan?

Saya (Ibnu Hajar) telah membaca tulisan tangan bapakku

sehubungan dengan kemusykilan dalam kitab Al Adzkar karya An-

Nawawi, "Dia tidak menyebutkan jawaban terhadap ayat, yakni

firman Allah, o'fui 6 tjt bf ilr ir:r ct1'; (Amat besar kebencian

di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada komu

kerjakan), dan hadits 'Tanda-tanda orang munafik ada tiga'. Padahal,

indikasi kewajiban menepati janji dari ayat dan hadits itu sangatlah

kuat. Lalu mengapa mereka hanya memahaminya sebatas'karahah

tanzih' (tidak disukai karena menyalahi yang lebih utama), padahal

ancamannya sangatlah keras? Harus diperhatikan apakah mungkin

mengingkari janji diharamkan namun menunaikannya tidak wajib?

Yakni, seseorang berdosa karena mengingkari janjinya meskipun dia

tidak diwajibkan menunaikan janji itu."

';, :;,St'Ji't (Hal ini dilakukan oteh Al Hasan). Maksudnya,

perintatr untuk menunaikan janji.

yitO:b ttit tipu;,ly$' ,i f\ri(Dan ceritatmntah [hai

Muhammad kepada merekal kisoh Ismail [yang tersebutJ dalam Al
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Qur'an. Se,sungguhnyu ia adalah seorang yang. b.enar janjinya).

Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan *'jt ti:t-o t:tS t!1J.ot*,,1.'f t1

(Dan ia menceritakan kisah Ismail, "Sesungguhnya ia odalah seorang

yang benar jonjinya. ") Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ats-

Tsauri, telah sampai kepadanya bahwa Ismail AS memasuki suatu

kampung bersama seorang lelaki. Lalu ia mengutus orang itu untuk

suatu keperluan seraya mengatakan bahwa ia akan menunggu. Ismail

pun tinggal di tempat itu selama setahun menunggu.

Sementara dari jalur Ibnu Syaudzab dikatakan bahwa Ismail

menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal, dan sejak itulah ia

dikatakan sebagai *'jt OtA (Orang yang benar janjinya).

./r,? o1;;b',*ui jrsi i.ju.1p.tt i.t ,;at) (tbnu At Asywa'

memu'tuska, prrkoro berdasarkan ldryi, lalu ia menyebutkan hal itu
dari Samurah bin Jundub). Yang dimaksud dengan Al Asywa' di sini

adalah Sa'id bin Amr bin Al Asywa'. Dia adalah hakim di kota Kufah
pada masa pemerintahan Khalid Al Qusari di lrak, yakni setelah

berlalu 100 tahun sejak hijrahnya Nabi SAW. Adapun penjelasan

riwayatnya dari Samurah bin Jundub telah disebutkan dalam tafsir

Ishaq bin Rahawaih.

1*i f' ?-?r'er;;- e,;ii os;"t'Aiai :,'? i Jf @uu

Abdillah -yakni Imam Bukhari- berkata, "Aku melihat Ishaq bin

Ibrahim -Ibnu Rahawaih- berhujjah dengan hadits lbnu Asywa'.")
yakni hadits Ibnu Al Asywa' yang dia sebutkan dari Samurah bin
Jundub. Adapun maksudnya berhujjah dengan hadits itu sehubungan

dengan kewajiban menunaikan janj i.

Catatan:

Dalam kebanyakan naskah penyebutan "Ismail" tercantum di

antara riwayat Ibnu Al Asywa' dengan riwayat dari Ishaq. Akan

tetapi, apa yang telah saya sebutkan di atas lebih tepat.
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Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan 4 hadits pada bab ini:

Pertama, hadits Abu Suffan bin Harb tentang kisah raja

Heraklius, dia hanya menyebutkan sebagian kecilnya. Hadits ini

sendiri telah disebutkan dengan sanad yang maushul pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan disertai kutipan sebagian

besar penjelasannya.

Kedua, hadits Abu Hurairah tentang tanda-tanda orang munafik,

dan penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang iman.

Ketiga, hadits Jabir tentang kisah dirinya bersama Abu Bakar

Ash-Shiddiq berkenaan dengan apa yang dijanjikan Nabi SAW

kepadanya dari harta Bahrain. Secara lengkap akan dijelaskan pada

bab "Bagian Seperlima Harta Rampasan Perang", dan sebagiannya

telah disebutkan pada pembahasan tentang pemberian jaminan.

Sejumlah ulama mengisyaratkan bahwa yang demikian itu
termasuk kekhususan Nabi SAW. Ibnu Baththal berkata, "Oleh karena

Nabi SAW adalah manusia mulia akhlaknya, maka Abu Bakar

menunaikan janji-janji beliau. Abu Bakar bahkan tidak menanyakan

kepada Jabir bukti yang dia katakan, sebab Jabir tidak menuntut

sesuatu yang ada dalam tanggungan Nabi SAW, bahkan ia hanya

menuntut sesuatu yang berada di Baitul Maal, dan hal ini diserahkan

kepada kebijakan imam (pemimpin)."

Keempat, hadits Ibnu Abbas tentang masa yang ditunaikan oleh

Nabi Musa AS.

.rjjtr f.t'* (dari Salim Al Afthas). Dia adalah Ibnu Ajlan Al

Jazari, berasal dari Syam dan seorang yang tsiqah (terpercaya).

Riwayatnya tidak terdapat dalam Shahih Bukhari kecuali hadits ini

dan satu hadits lagi pada pembahasan tentang pengobatan. Demikian

pula seorang periwayat darinya, Marwan bin Syuja'. Hadits ini selain

diriwayatkan oleh Salim juga dinukil oleh Hakim bin Jubair dari Sa'id

bin Jubair. Turut menukil bersama Sa'id perawi lain yang bemama

Ikrimah dari Ibnu Abbas. Lalu di samping Ibnu Abbas, riwayat ini

dinukil pula oleh Abu Dzar, Abu Hurairah, Utbah bin Nudzdzar, Jabir
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dan Abu Sa'id. Mereka semua menisbatkannya langsung kepada Nabi

SAW. Riwayat mereka dinukil oleh Ibnu Mardawaih dan hadits Utbah

dan Abu Dzar disebutkan oleh Al Bazzar, dan hadits Jabir disebutkan

oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath, serta riwayat Ikrimah dalam

Musnad Al Humaidi.
N t. ii

eH" sJij (seorang Yahudi bertanya kepadaku). Aku tidak

menemukan nama orang Yahudi yang dimaksud. Adapun Hirah

adalah nama sebuah negeri terkenal di Irak.

*1, "rgi lmanakah di antara dua ketentuan). Maksudnya yang

disinyalir dalam firman-Nya,'!r-b,::4 f;o|*1 by iy €',U"

"Delapan tahun dan jika engkau cukupkan sepuluh tahun, maka itu
adalah (suatu kebaikan) darimu. " (Qs. Al Qashash 128):27)

?:#r ,-i (cendekiawan Arab).Kata habr bermakna ilmuwan

yang sangat jenius. Hanya saja Sa'id menggunakan kata ini karena

merupakan istilah yang biasa digunakan oleh lawan bicaranya. Abu
Nu'aim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dari Nabi SAW bahwa

Jibril yang memberinya nama itu. Adapun maksud Sa'id datang

kepada Ibnu Abbas adalah datang ke Makkah.

t4*\ 6jki urai (Beliau menunaikan yang terbanyak dan

yang terbaik di antara keduanya). Demikian diriwayatkan oleh Sa'id

bin Jubair dengan sanad yang hanya sampai kepada Ibnu Abbas

(mauquJ\. Akan tetapi ia memiliki hukum marfu ' (langsung dari Nabi

SAW), karena Ibnu Abbas tidak berpedoman kepada Ahli Kitab,
seperti akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Ibnu Duraid menyebutkan dalam kitab Al Mantsur bahwa

Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, ketika memerangi negeri Maghrib
(Maroko), dia mengutus Juraij kepada Ibnu Abbas dan berbicara

dengannya. Maka Juraij berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa orang

ini adalah cendekiawan Arab." Sementara itu, Ikrimah menukil dari

Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril tentang
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ketetapan yang ditunaikan oleh Musa. Jibril menjawab, 'Yang paling

lengkap dan paling sempurna di antara keduanya'." Hadits ini
diriwayatkan oleh Al Hakim. Sementara dalam hadits Jabir dikatakan,

"Yang paling memenuhi di antara keduanya." Hadits Jabir

diriwayatkan oleh Ath.-Thabarani di dalam kitab Al Ausath. Lalu
dalam hadits Abu Sa'itl disebutkan, "Yang paling sempuma dan

paling baik di antara keduanya, yakni 10 tahun." Maksud "Yang
paling baik" adalah yang pgling baik bagi diri Syu'aib.

&i itt 6',Jr,i * h, .,t.a i' 
'Jrj oi (Sesungguhnya Rasuluilah

SAIY apabila mengatakan [sesuotuJ, niscaya ia melakukan [nyaJ).
Yang dimaksud "Rasulullah SAW" di sini adalah semua rasul yang

memiliki gelar tersebut tanpa bermaksud ditujukan kepada individu

tertentu. Dalam riwayat Hakim dari Jubair disebutkan, iO' & ,]t;ti
'cilH- l'tbi ril&|t & lsrrungguhnya apabila Nabi SAW berjanji,

makn ia tidak akan mengingkari.) Al Ismaili menambahkan melalui
jalur yang dinukil oleh Imam Bukhari, "Sa'id berkata, 'Kemudian
orang Yahudi tersebut bertemu denganku dan aku
memberitahukannya hal itu'. Maka si Yahudi berkata, 'Sahabatmu,

demi Allah, adalah seorang ilmuwan'."

Maksud penyebutan hadits ini pada bab di atas adalah untuk
memberikan penegasan mengenai penepatan janji, sebab Nabi Musa

AS tidak mengharuskan atas dirinya untuk bekerja selama 10 tahun.

Meski demikian, ia tetap menunaikannya. Lalu, bagaimana bila ia
mengharuskan hal itu atas dirinya? Ibnu Al Jauzi berkata, "Ketika
Nabi Musa AS melihat keinginan yang sangat kuat dari diri Syu'aib
agar ia melebihkan dari 8 tahun, maka kemuliaan ahlak Musa

mengharuskannya untuk tidak mengecewakan perkiraan (harapan)

Syu'aib."
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29. OrangMusyrik Tidak Dimintai Kesaksian dan Lainnya

? {A "* *"@ JrJr J,i i;r* ':# t '*ar'SG,

Jr''-r; ? ;;:; ji le ,' pt^a4r, iltar W 6-:;G> ,b,
r3T) );; i ;i;k l, ou<i' #i ry:'; .t ,&3 ql; iu'

.aflr ( :,Sylu,: yu

Asy-Sya'bi berkata, "Tidak diperbolehkan kesaksian pemeluk
agama lain di antara sesama mereka, berdasarkan firman Allah Azza
wa Jalla, *Maka Kami timbulkan di antara merekn permusuhan dan
kebencian. " (Qs.Al Maa'idah [5]: la)

Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, ,,Janganlah kalian
mempercayai Ahli Kitab don jangan pula mendustakan mereka, qkan
tetapi katakanlah 'Kami beriman kepada Allah dan apa yong
diturunkon'. (Qs.Al Baqaarah [2]: 136)

'uy ;dAr'91 U ilv t;i:L ?r' o,, * ; lt * ,r
*t *\t .u A ;',Stl qtt&rl-.rotKi, JLii;U
7q;'JLi oi ?""!:^- rlj' {A I rri;'au rG! i '-i:i
nr .rie cr tri,) );r *,Ki, k-{U t:.$j Xi * C $:t
e'fr-t,t 

'v 
Ptti;e 6'€q.ti <w 6 qrl,pl

's{-r'lii slt * #-" ,;r*r'C6"t'c a6't1

2685. Dari Abdullah bin Abbas RA, dia berkata, ,.Wahai kaum
muslimin! Bagaimana bisa kamu bertanya kepada Ahli Kitab
sementara kitab kalian yang diturunkan kepada Nabi-Nya SAW yang
merupakan berita terbaru tentang Allah dan yang kalian baca belum
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tercampur? Allah SWT telah menceritakan kepada kalian bahwa Ahli

Kitab telah mengganti apa yang ditetapkan Allah dan mengubah kitab

Allah dengan tangan-tangan mereka. Mereka berkata, 'lni dori Allah,

(dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan

perbuatan ilrz'. (Qs. Al Baqarah l2l: 79) Apakah ilmu yang kalian

dapat tidak mencegah kalian untuk menanyai mereka? Demi Allah

kami tidak pernah melihat sama sekali ada di antara mereka yang

bertanya kepada kalian tentang apa yang diturunkan kepada kalian."

Keteransan Hadits:

(Bab orang musyrik tidak dimintai kesal$ian dan yang loinnya).

Judul bab ini dibuat untuk menjelaskan tentang hukum kesaksian

orang kafir. Ada 3 pendapat ulama salaf dalam hal ini:

Pertama, menolak secara mutlak. Ini adalah pendapat mayoritas

ulama.

Kedua, menerima secara mutlak, kecuali terhadap kaum

muslimin. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian tabi'in dan

menjadi madzhab para ulama Kufah. Mereka berkata, "Kesaksian

orang kafir diterima di antara sesama mereka." Pandangan ini juga

merupakan salah satu di antara 2 pendapat yang dinukil dari Imam

Ahmad, namun diingkari oleh sebagian ulama madzhab itu. Imam

Ahmad mengecualikan pada saat safar, dia memperbolehkan

kesaksian Ahli Kitab pada saat Safar seperti akan dijelaskan pada

bagian akhir pembahasan tentang wasiat.

Ketiga, tidak diterima kesaksian (pemeluk) satu agama terhadap

agama yang lain, dan diterima apabila sesama agama. Pendapat ini
dikemukakan oleh Al Hasan, Ibnu Abi Laila, Al-Laits dan Ishaq.

Mereka berhujjah dengan firman, "Maka Komi timbulkan di antara

merekn permusuhan dan kebencian hingga hari Kiamat." (Qs. Al
Maa'idah [5]: la). Ini merupakan pendapat yang paling netral,
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Adapun mayoritas ulama berdalih dengan firman Allah SWT,

"Di anlora saksi-saksi yang kamu ridhai ", dan ayat-ayat serta hadits-

hadits lainnya.

:ti ji }iir Jii;tri.i ')F1 li3' 
')t61 

@sy-Sya'bi berkato,

"Tidak diperbolehkan kesal<sian penteluk qgamo lain..." dan

seterusnya). Atsar ini disebutkan melalui sanad yang moushul oleh

Sa'id bin Manshur; Husyaim telah menceritakan,tega$ kami, D*.d
telah menceritakan kepada kami dari Sya'bi, c';i ob Yttp \F 1

ry' # ,*lS.a r+''W Lrt r"r:-li' lt (ridak diperbotehkan

kesalcsian pemeluk suotu ogama terhadap ogoma lainnya kecuali

kaum muslimin, sungguh kesal<sian mereka diterima oleh seluruh

agama).

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Isa Al
Khayyath, dari Asy-Sya'bi bahwa dia memperbolehkan kesaksian

orang Nasrani terhadap Yahudi dan orang Yahudi terhadap Nasrani.

Sementara Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Asy'ats, dari Asy-

Sya'bi, dia berkata, "Diperbolehkan kesaksian pemeluk agama lain

terhadap kaum muslimin, sebagian mereka terhadap sebagian yang

lain."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, terjadi perbedaan versi riwayat yang

dinukil dari Asy-Sya'bi. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Nafi'
dan satu golongan pendapat yang membolehkan menerima kesaksian

pemeluk agama lain secara mutlak. Abdunazzaq juga meriwayatkan

dari Ma'mar, dari Az-Zului, pendapat yang membolehkan secara

mutlak.

dr'..!'-{' 'Sal tj"t i | *') yht ,* 4t ;f e;'; ii',:,ti't
o;1 (Abu Hurairah berkata: Diriwayatknn dari Nabi SAW,

"Jangonlah kalian mempercayai ahli kitab..." dan seterurnya).

Riwayat ini disebutkan melalui sanad yang maushul oleh Imam

Bukhari pada tafsir surah Al Baqarah dari jalur Ibnu Salamah, dari

Abu Hurairah, dan di dalamnya disebutkan satu kisah yang akan
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dijelaskan pada pembahasan mendatang. Sedangkan yang dimaksud di

tempat ini adalah larangan membenarkan Ahli Kitab dalam perkara

yang tidak diketahui kebenarannya dari selain mereka. Maka' hal ini

menunjukkan pula penolakan terhadap kesaksian mereka dan tidak

boleh menerimanya seperti pendapat mayoritas ulama.

Il1 l+'lr Li;i (merupokan berita terbaru kntang Allah).

Maksudnya, paling dekat masa turunnya dari Allah kepada kalian.

Sifat "baru" di sini dinisbatkan kepada apa yang diturunkan kepada

mereka, sementara wahyu itu sendiri sifatnya adalah 'qadim'.

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Jabir, dari Nabi SAW,

t; -,, i: f :*-'tt'idy .fr ,f yS' iii riLfl (Jangantah katian

bertanya kepada Ahli Kitab tentang sesuotu, karena mereka tidak

akon dapat memberi petunjuk kepada kamu, sementoro mereka

sendiri telah tersesat.) Masalah ini akan dipaparkan pada pembahasan

tentang tauhid.

Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah penolakan terhadap

mereka yang menerima kesaksian Ahli Kitab. Jika berita mereka tidak

dapat diterima, maka kesaksian mereka lebih patut untuk ditolak,

karena masalah kesaksian itu lebih kecil daripada masalah

periwayatan.

30. Melakukan Undian pada Perkara-perkara yang Musykil

,r$ u.t'Jtti dr'ii*'#,'#'\ui t fi :tt>, 
"F 

: 
" 

l?i
,1J1K a;rrt;ff ) j la't ,f4, { ivitrr ,>'4tift
3r;#t s *+*i' ,, o* 1';f ,eu ,d'ii': ie"f:

to

#t i; e *'t *\t-*'Jte",i;:,; i:';.i't
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Allah Azza wa laila Aerfnman, "Ketika mereka melemparkan

anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka
yang akan memeliharct Maryam. " (Qs. Aali Imraan [3]: 44)

Ibnu Abbas berkata, "Mereka mengundi dan anak-anak panah
pun tenggelam ke dalam air; sementara pena milik Zakariya
mengapung, maka Zakariyapun menjadi pemelihara Maryam."

Dan firman Allah dalam surah Ash-Shaaffaat ayat l4l '&g;
(Kemudian ia ikut berundi) maknanya adalah mengundi. Dan firman-
Nya"Maka ia termasuk orang-orang yang terkalahken", yakni kalah
dalam undian.

Abu Hurairah berkata, "Nabi SAW menawarkan sumpah kepada
suatu kaum, maka mereka pun berebutan, maka Nabi SAW
memerintahkan agar dilakukan undian di antara mereka, siapa di
antara mereka yang (berhak) bersumpah (terlebih dahulu)."

'd'',se ,i;" ci; ?nr oe,
o1 t,1, -,,i,. ),, tt

9P F Y 9,i': l' l-ro

t*1(s ,\ rrlsltl ,a"*i

\ t o-..

' L.,OPJ .lc . o/ o, /
o e*.il a;J.r
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a
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J .t,(J
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2686. Dari Asy-Sya'bi, bahwa dia mendengar An-Nu'man bin
Basyir RA berkata: Nabi SAW bersabda, "Perumpamoan orang-
orang yang menjaga batasan-batasqn Alloh karena riya dan orang
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yang melonggor barusan-batusan itu somo seperti kaum yang
mengundi (tempat) di sebuah kapal. sebogian dari mereka berada di
bagian bawah kapal itu don sebagian ragi berada di bagian otasnya.
Maka orang-orang yang berada di bagian bawah melewati orang-
orong yang berada di bogian atas saqt mengambil air, dan merekq
pun merosa terganggu karenanya. Mala, seseorong (yang berada di
bagian bawah) mengombil kapak kemudion merubangi bagian bowah
kapal. orang-orang yang adq di atas datang don bertanya, 'Ada apa
denganmu?' Orang itu menjawab, ,Kqmu meraso tergonggu olehku,
sementaro aku harus mendapatkan oir'. Kalau saja mereka
memegang tangonnya (mencegah tindaknnnya), niscaya mereka dapar
menyelamatkannya dan menyelamatksn diri mereka sendiri; topi bila
mereka meninggalkannya, berarti ia telah membinasakannya dan
membinas akan diri mereka sendiri.',

'; ;'r\' ;D ,q' I'j iie ,;i iitaL ei ,;;, ^* \, &
i l'; ,',tv !. # r -i' J;', (t - qr\f 

" !,,, 
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2687. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Kharijah bin Zaid Al Anshari

telah menceritakan kepadaku bahwa Ummu Al Ala' (salah seorang

wanita dari kalangan mereka yang telah berbaiat kepada Nabi SAW)

mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya undian Utsman bin

Mazh'un melayang (terpilih) dalam hal undian tempat tinggal ketika

kaum Anshar mengundi tempat tinggal bagi kaum Muhajirin." Ummu

Al Ala' berkata, "Utsman bin Mazh'un tinggal bersama kami, lalu ia

sakit dan kami pun merawatnya. Hingga ketika telah wafat dan kami

menempatkannya di pakaiannya, Rasulullah SAW masuk kepada

kami. Aku berkata, 'Rahmat Allah atasmu, wahai Abu As-Sa'ib!

Kesaksianku atasmu, sungguh engkau telah dimuliakan oleh Allah'.
Nabi SAW bersabda kepadaku, 'Dari mana engkau tahu bahwa Allah
telah memuliakannya?'Aku berkata, 'Sungguh aku tidak tahu, demi

bapak dan ibuku sebagai tebusannya, *'ahai Rasulullah!' Rasulullah

SAW bersabda, 'Adapun Utsman -demi Allah- maut telah datang

kepadanya, dan sungguh aku mengharapkan kebaikan untuknya.

Demi Allah, aku tidak tahu 
-sementara 

aku adalah Rasulullah- qpa

yang akan dilakukan padaku'." Maka dia (Ummu Ala') berkata,

"Demi Allah! Aku tidak akan pernah menyucikan seorang pun

selamanya sesudah ini, dan hal itu membuatku sedih." Dia berkata,

"Aku tidur dan melihat (dalam mimpi) Utsman memiliki mata air

yang mengalir. Lalu aku mendatangi Rasulullah SAW dan

mengabarkan kepadanya, maka beliau bersabda, 'ltu adalah

amalannya'."

',stS :|lv tg'i h' q, ^s-e f "r;,b €,;i ilG"U)1t A
'tifi ,y.a_'; ali t:;; ;tri t1>1 

';7, y \t ;* lt J;,

tz^toltto.c i', .\,. oi. 't, i. ., r r. t, t . o z
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2688. Dari Az-Zului, aiu U".t ut u, Ur*un .rr"ngubu.tun

kepadaku dari Aisyah RA, dia berkata, "Biasanya apabila Rasulullah

SAW hendak bepergian. beliau mengundi di antara istri-istrinya. Siapa

saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka dia keluar bersama

beliau. Beliau membagi untuk setiap wanita di antara mereka hari dan

malamnya. Hanya saja Saudah binti Zam'ah menghibahkan hari dan

malamnya kepada Aisyah, istri Nabi SAW, demi mencari keridhaan

Rasulullah SAW."

2689. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Sekiranya manusia mengetahui apa yong ada pada adzan dan shaf
pertama, kemudian mereka tidak mendapati (cara untuk

memperolehnya) kecuali mengundi, niscaya mereka akan mengundi.

Sekiranya mereka mengetahui apa yang ada pado shalat Zhuhur,

niscaya mereka akan berlomba kepadanya. Sekiranya mereka

mengetahui apa yang ada pada shalat Isya dan Subuh, niscaya

mereka akan mendatangi kcduanya meskipun harus merangkak."
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Keteranqan Hadits:

(Bab melakukun undian pada perkara-perkara yang musykil)-

Maksudnya tentang pensyariatan undian. Hubungan masalah ini
dengan pembahasan mengenai kesaksian adalah bahwa ia termasuk

bukti yang dapat menetapkan hak-hak. Sebagaimana perkara dan

perselisihan dapat diputuskan berdasarkan bukti, maka dapat pula

diputuskan berdasarkan undian.

Syariat mengundi termasuk perkara yang diperselisihkan.

Mayoritas ulama memperbolehkannya secara global, sementara

sebagian ulama madzhab Hanafi mengingkarinya. Namun, Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari Abu Hanifah pendapat yang

memperbolehkannya. Imam Bukhari sendiri memberi batasan bahwa

undian hanya dilakukan pada perkara-perkara yang musykil. Ulama

selainnya menafsirkan perkara musykil dengan sesuatu yang terbukti
dimiliki oleh 2 orang atau lebih, dan masing-masing pihak tidak ada

yang mau melepaskan haknya. Maka dalam kondisi demikian
dilakukan undian untuk menyelesaikan perselisihan yang ada.

Ismail Al Qadhi berkata, "Undian tidaklah membatalkan

sedikitpun hak-hak seseorang, seperti yang dikatakan oleh para ulama

Kufah. Bahkan bila pembagian menjadi keharusan di antara orang-

orang yang berserikat, maka hendaklah mereka menyamakan

pembagian itu berdasarkan nilainya, kemudian mereka mengundi.

Bagi setiap salah seorang dari mereka mendapatkan hak berdasarkan

undian sebagai bagiannya dari harta 1'ang mereka miliki secara

bersama, dan harta yang didapatkan oleh seseorang yang ikut undian

pada dasarnya telah ia ganti dengan haknl'a yang kini menjadi bagian

anggota lain dari perserikatan itu, sebab masing-masing bagian yang

diundi telah disamakan berdasarkan nilainya. Sesungguhnya faidah

undian di sini hanyalah menghindari salah seorang dari mereka

memilih satu bagian tertentu yang juga diinginkan oleh anggota yang

lain, maka undian dapat menutup kemungkinan terjadinya perseteruan

di antara sesama anggota perserikatan.
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Hal ini berlaku baik pada perkara yang beberapa orang memiliki
hak yang sama padanya ataupun dalam menentukan kepemilikan.

Contoh bagian pertama adalah; pengangkatan khalifah apabila

terdapat beberapa orang yang memiliki kesamaan dalam sifat

kepemimpinan, demikian pula antara para imam shalat, muadzin,

kaum kerabat, memandikan mayit, menshalati mayit, mengasuh anak

apabila berada dalam satu derajat, perwalian dalam pernikahan,

berlomba mendapatkan shaf pertama, mengola tanah tanpa pemilik,
mengola tambang, mendapatkan tempat-tempat duduk di pasar,

mendahului mengajukan dakwaan di hadapan hakim. perseteruan

mendapatkan anak pungut, safar dengan sebagian istri, memulai

pembagian giliran dan dukhul pada awal pernikahan, serta mengundi

di antara budak apabila diwasiatkan untuk dimerdekakan padahal

harga mereka melebihi l13 harta warisan. Contoh terakhir masuk pula
pada bagian kedua, yaitu penentuan kepemilikan. Adapun contohnya
yang lain adalah mengundi di antara anggota perserikatan untuk
mendapatkan hak masing-masing yang sebelumnya telah dibagi

menjadi beberapa bagian secara rata."

'i:;,F"#'&$1'o#-5t,,yi? !i, {nr*an Auah Azza wa

Jalla, "Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka [untuk
mengundiJ siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam.").
Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa kisah dalam ayat ini
termasuk dalil yang membenarkan undian. Pandangan ini dibangun di
atas pemikiran bahwa syariat sebelum kita termasuk syariat kita pula

selama tidak terdapat keterangan yang menyelisihinya dalam syariat

kita, terlebih bila disebutkan suatu pengukuhan dalam syariat kita dan

dikemukakan dengan konteks pujian bagi pelakunya, dan kisah ini
termasuk salah satunya.

i;f )'13'Jb', y-4tg'7x\t ostrt-pt ,tV i.t'Jt j (Ibnu

Abbas berkata, "Mereka mengundi dan anak-anak panah pun
tenggelam ke dalam air, sementara anak panah milik Zakariya

mengapung."). Riwayat ini disebutkan melalui sanad yang maushul
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oleh Ibnu Jarir dengan lafazh yang sama seperti di atas. Adapun
maksudnya, mereka mengundi untuk menentukan siapa di antara

mereka yang berhak memelihara Maryam. Tiap-tiap mereka

mengeluarkan anak panah lalu melemparkan ke dalam air, ternyata

anak-anak panah mereka tenggelam ke dasar air, sementara anak
panah milik Zakariya justru kembali (mengapung), maka Zakariya
mengambil Maryam dan mengasuhnya.

Ibnu Al Adim dalam kitab Tarikh Halab meriwayatkan dengan

sanadnya hingga ke Syu'aib bin Ishaq bahwa sungai tempat mereka

melemparkan anak panah adalah sungai Quwaiq, salah satu sungai
yang terkenal di Halab.

e;i ell (fasaahama malorunya adalah mengundi). Ini adalah

penafsiran Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur
Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

, t . ,? .
{.[:.I:-oJl .'F-e t';-, o&5 (Dan firmon-Nya "Maka ia

termasuk orang-orang yang terkalahkan", yakni kalah dalam undian).
Ini juga penafsiran Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir
melalui sanad seperti di atas. Berhujjah dengan ayat ini adalah untuk
menyatakan adanya syariat undian sangat terkait dengan pemikiran
yang menyatakan bahwa syariat orang-orang sebelum kita adalah

syariat bagi kita juga. Dasar pemikiran ini benar selama tidak
disebutkan keterangan yang menyelisihinya dalam syariat kita.
Masalah di atas masuk pada bagian ini, karena dalam syariat mereka

diperbolehkan membinasakan sebagian orang untuk menyelamatkan

sebagian yang lain. Sementara yang demikian itu tidak dibenarkan

dalam syariat kita, karena setiap jiwa dalam pandangan agama kita
memiliki kedudukan yang sama, tidak boleh sebagiannya dibinasakan

baik atas dasar undian maupun yang lainnya.

o,1l Jl ...*t'' li, ,P *t y io' u1; U' ;f r;--i ii'Si
(Abu Hurairah berkata, "Nabi SAW mengajukan [menawarkanJ
sumpah kepada suatu kaum..." dan seterusnya). Riwayat ini telah
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disebutkan melalui sanad yang mqushul oleh Imam Bukhari pada
beberapa bab terdahulu, dan pembahasannya telah diulas pada bab
"Apabila Suatu Kaum Berebutan untuk Bersumpah". Hadits ini
menjadi hujjah bagi mereka yang membolehkan melakukan undian
untuk memutuskan suatu perkara.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pula 4 hadits pada bab
ini:

Pertama, hadits Ummu Al Ala' berkenaan dengan kisah Utsman
bin Mazh'un. Pembicaraan mengenai hadits ini telah dikemukakan
pada bagian awal pembahasan tentang jenazah. Pada pembicaraan
tentang hijrah akan disitir kembali sekelumit biografi ummu Al Ala'
dan Utsman bin Mazh'un.

Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada perkataan
Ummu Al Ala', "sesungguhnya undian Utsman bin Mazh,un
melayang (terpilih) dalam hal undian tempat tinggal.,, Maknanya
adalah, ketika kaum Muhajirin memasuki Madinah, mereka tidak
memiliki tempat tinggal. Maka, kaum Anshar melakukan undian
untuk membagi setiap kaum Muhajirin itu agar tinggal pada salah
seorang dari mereka. Akhirnya Utsman bin Mazh'un menjadi bagian
keluarga Ummu Al Ala', maka ia pun tinggal bersama mereka.

Kedua, hadits Aisyah "Biasanya apabila Rasulullah SAW
hendak bepergian, beliau mengundi di antaro istri-istrinya.,, Ini
adalah penggalan hadits tentang berita dusta selebihnya berkaitan
dengan pembagian giliran di antara para istri. Hadits ini telah
disebutkan terdahulu pada bab "wanita Memberi Hibah kepada Selain
Suaminya", dan di tempat itu telah diisyaratkan pula tempat dimana
hadits ini akan dijelaskan secara tuntas.

Ketiga, hadits Abu Hurairah "sekiranya manusia mengetahui
opa yang ada pada adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak
mendapati (cara untuk memperolehnya) kecuali mengundi, niscaya
mereka akan mengundi". Hadits ini telah disebutkan beserta
penjelasannya di dalam bab-bab tentang adzan, pada pembahasan
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tentang shalat. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah adanya

syariat mengundi.

Keempot. hadits An-Nu'man bin Basyir mengenai pemisalan

orang-orang yang mencari muka dalam mengerjakan hukum-hukum

Allah dan orang-orang yang melanggamya.

or:Jr 'S-Z 
lprrumpomoan orang-orang yang mencari muka).

Maksudnya, orang-orang yang menampakkan sesuatu menyelisihi apa

yang sebenarnya dan menyia-nyiakan hak-hak, serta tidak mengubah

kemungkaran.

V e.rlti (Dan orang yang melanggar batasan-batosan Allah).

Demikian yang tercantum di tempat ini. Sementara pada pembahasan

tentang perserikatan disebutkan melalui jalur lain dari Amir (yakni

Asy-Sya'bi), l-ip *_,j,i Ar tjv ,* €.tilt'$ grrr^pomaan orong-

orang yang tegak di atas batason-batasan Allah dan orang yang

melanggar batasan-batasan itz.) Redaksi ini lebih tepat, karena orang

yang mencari muka dan orang yang terjerumus kedudukannya sama

dari segi hukum. Sedangkan orang yang tegak (komitmen) merupakan

lawan dari keduanya.

Al Ismaili menyebutkan pada pembahasan tentang perserikatan,

4.*tlg ittr :l,t-i {o irilt'$ lfrru*pomoon orong-orang yong

tegak di atas batasan Allah dan orang yang terierumus padanya.)Hal

ini mencakup ketiga kelompok yang ada, yaitu orang yang menjauhi

maksiat, orang yang terjerumus ke dalam maksiat, dan orang yang

hanya mencari muka (riya). Kemudian disebutkan pula oleh Al Ismaili

di tempat ini, uiii dt-3'.1 Jtit lrr :j.r' €erit|p lfrrr*pamaan

orang yang melanggar bqtosan-batasan Allah To'ala dan orang yang

melarang perbuatan irrz.) Riwayat ini sesuai dengan pemisalan yang

disebutkan, karena tidak disebutkan padanya kecuali 2 kelompok.

Akan tetapi bila mereka yang mencari muka dinilai sama dalam hal

celaan dengan orang-orang yang melanggar hukum Allah, maka

keduanya dimasukkan dalam satu golongan.
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Adapun penjelasan 3 kelompok dalam pemisalan di atas, yaitu

bahwa orang-orang yang hendak melubangi kapal sama seperti orang
yang melanggar batasan-batasan Allah. Sedangkan selain mereka ada

yang mengingkari, dan inilah gambaran kelompok yang berdiri tegak

di atas batasan-batasan Allah. Ada pula yang hanya berdiam diri, dan

ini merupakan gambaran kelompok yang mencari muka.

Kalimat l gtlr (terjerumus padanya) di tempat ini dipahami

oleh Ibnu At-Tin dengan arti orang yang berdiri tegak di atas batasan-

batasan Allah. Dia mendukung pendapat ini dengan firman Allah
,o

SWT, T;it jt ii,8) rsl (opabila hori Kiamat telah ditegakkan). Kata {:
pudu uyutini bermak a tegak. Akan tetapi kelemahan pendapatnya ini
sangatlah jelas. Seakan-akan ia melalaikan lafazh yang tercantum

pada pembahasan tentang perserikatan, dimana kata e-it1l disebutkan

sebagai lawan bagi kata €\i)t (orang yang berdiri tegak).

At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Abu Muawiyah, dari Al
Amasy dengan redaksi, t"e fug ar t2!-i J ,,;-aSr'J-;
(Perumpamaan orong-orong yang tegak di atas batasan-batasan
Allah dan orang yong mencari mukn padanya.) Kalimat ini memiliki
makna yang serasi.

Al Karmani berkata, "Di dalam pembahasan tentang

perserikatan disebutkan dengan redaksi 'Perumpamaan orang yang

tegak (puiJr;', dan di tempat ini dikatakan'Perumpamaan orang yang

mencari muka (CFJ,j')', padahal kedua kata itu berlawanan (antonim),

sebab e6' adalah orang yang menyeru kepada perbuatan makruf

sedangkan fiJr adalah orang yang meninggalkan perbuatan

tersebut." Kemudian ia menjawab, "Jika dikatakan ei' maka itu

ditinjau dari keselamatan, sedangkan bila dikatakan !.n:Jl maka itu

ditinjau dari kebinasaan. Tidak diragukan lagi bahwa perumpamaan

yang disebutkan memiliki keserasian terhadap kedua kondisi itu."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan. bagaimana terjadi keserasian di
tempat ini sementara hadits hanya menyebutkun gn*iir dan ui,grjr
iljr lpelanggar batasan), padahal diketahui bahwa 4iJ' adalah orang

yang meninggalkan menyeru kepada perbuatan makruf, sedangkan

i;ir d, €.tjt adalah orang yang berbuat maksiat, dan kedua-duanya

sama-sama celaka? Dengan demikian, yang tampak bagi saya bahwa
yang benar adalah seperti yang dijelaskan terdahulu.

Kesimpulanya, sebagian periwayat menyebutkan kata C,riJr
(orang yang mencari muka) dengan Cd' (orang yong tegak di atas

batasan Allah\, sebagian lagi menyebutkan Cjtlt (orang yang

melanggar batasan) dengan dt 
'tt', 

lalu sebagian Iagi menyebutkan

ketiga-tiganya. Adapun mereka yang han1,a menyebutkan !,ni-ijr 6an

H'1' tanpa menyertakan kata;r ilr maka riwayatnya tidak memiliki

keserasian.

!.. , t,..a;J i,,, t+;|i!tt (yang mengundi [tempatJ di satu kapat). Masing-

masing mereka mengambil bagian dari kapal tersebut berdasarkan

undian, dimana mereka berserikat pada kapal itu; baik dalam
penyewaan atau kepemilikan. Hanya saja pengundian dilakukan
setelah semua bagian diberikan kepada masing-masing secara rata
(adil), kemudian terjadi perseteruan untuk mendapatkan bagian

tertentu, maka dilakukan undian untuk meneyelesaikan sengketa

tersebut seperti yang telah dijelaskan.

Ibnu At-Tin berkata, "Hanya saja yang demikian itu terjadi pada

kapal atau yang sepertinya, apabila mereka menempatinya secara

bersamaan. Adapun bila mereka saling berebut, maka orang yang

lebih dahulu dan paling cepat, dialah yang lebih berhak atas

tempatnya."

Saya (lbnu Hajar) katakan, apa yang ia katakan hanya berlaku
apabila tempat itu milik umum. Adapun bila mereka yang
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memilikinya, maka undian disyariatkan ketika terjadi perselisihan
padanya.

?q d" tyt-i O$ (Jika mereka memegang tangunnya). yakni,

mereka mencegahnya melubangi kapal.
ct. t.oi oa.. ,o

li;iii t'J'n'J e')i:i (niscaya mereka dapat menyelamatkannya clan

menyelamatkan diri mereka sendiri). Ini adalah penafsiran untuk
riwayat terdahulu pada pembahasan tentang perserikatan. yang mana

di tempat itu dikataksn, t:J-ip'1t'Jii (Mereka selantqt dan mereka

selamat.) yakni selamatlah semuanya; baik yang melarang maupun
yang dilarang. Demikian pula halnya dengan penegakan hukum-
hukum Allah, keselamatan akan didapat oleh semua orang yang
menjalankannya; baik pelaksana hukum maupun yang terhukum.
Karena, jika (hukum Allah) tidak ditegakkan, maka orang yang
bermaksiat akan binasa karena kemaksiatannya, dan orang yang hanya
berdiam diri juga akan binasa karena sikap ridha terhadapnya.

Al Muhallab dan ulama lainnya berkata, "Dalam hadits ini
terdapat keterangan bahwa masyarakat umum bisa saja tertimpa adzab
akibat perbuatan (maksiat) sekelompok orang tertentu." Akan tetapi
perkataan ini perlu ditinjau lebih lanjut, karena adzab yang dimaksud
adalah adzab di dunia yang menimpa orang-orang yang tidak berhak
mendapatkannya, maka adzab tersebut akan menghapus dosa orang
tersebut (yang tidak berhak mendapatkannya) atau mengangkat
derajatnya.

Pelaiaran yans Dapat Diambil:

1. Seseorang patut mendapatkan siksaan karena tidak
menyeru kepada kebaj ikan (makruf).

2. Seorang ahli ilmu menjelaskan hukum dengan membuat
perumpamaan.
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-). Kewajiban bersabar atas gangguan tetangga jika
dikhawatirkan terjadi sesuatu yang menimbulkan

mudharat yang lebih besar.

Larangan bagi golongan bawah untuk melakukan sesuatu

yang dapat menimbulkan mudharat bagi golongan atas.

Jika golongan itu menimbulkan mudharat bagi golongan

lain maka wajib baginya untuk memperbaikinya.

Golongan atas harus melarang golongan bawah melakukan

tindakan yang membahayakan.

Boleh membagi harta tidak bergerak yang berbeda

keadaannya dengan cara undian. meskipun terdapat

perbedaan bagian atas dan bagian barvah.

Catatan:

Hadits An-Nu'man ini disebutkan lebih dahulu daripada hadits

Ummu Al Ala' pada sebagian naskah. Sedangkan dalam riwayat Abu

Dzar dan periwayat lainnya persis seperti i'ang saya jelaskan.

Penutup

Kitab kesaksian serta pembahasan yang berkaitan dengannya

-berupa 
pembahasan tentang undian dan lainnya- memuat 76 hadits

marfu'. Hadits yang tidak memiliki sanad yang mu'alloq di antaranya

berjumlah ll hadits dan selebihnya memiliki sanad yang maushul.

Hadits yang diulang pada pembahasan ini dan pembahasan-

pembahasan sebelumnya berjumlah 48 hadits, dan yang tidak diulang

berjumlah 28 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim kecuali 5

hadits, yaitu: hadits Umar "Dahulu manusia diberi sanksi berdasarkan

wah1ru", hadits Abdullah bin Az-Zubair tentang berita dusta, hadits Al

Qasim bin Muhammad mengenai kisah tersebut dengan sanod yang

4.

5.

6.

7.
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mursal, hadits Abu Ilurairah tentang undian dalam sumpah, dan hadits
Ibnu Abbas tentang pengingkaran terhadap mereka yang mengambil
berita dari Ahli Kitab.

Dalam pembahasan ini juga terdapat 73 atsar dari para sahabat
dan generasi sesudahnya.
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53. KITAB PERDAIT{AI.AN

l. Mendamaikan di Antara Manusia dan Firman Allah Azzo wa
Jalla, "Tidak ada kebaikan pada kebanyakon bisikan-bisikan
mereka, kecuali bisikan-bisikan dori orang yong menyuruh

(manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau
mengodakan perdomaian di antaro manusio. Dan barangsiapa
berbuat demikiqn karena mencari keridhaan Allah, maka kelak

Kami memberi kepadanya pohala yang besar.,, (es. An-Nisaa' [4]:
114) Dan keluarnya Imam ke berbagai tempat bersama para

sahabatnya untuk mendamaikan di antara manusia.

ta-

LUI JI

d̂jl I

zl(cF

?tti;

i:* i>r2r
n

nrl
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;3 ,:6 t1\i-' -

2690. Dari Abu Hazm, dari Sahal bin Sa'ad RA: "Sesungguhnya

di kalangan bani Amr bin Auf terjadi sesuatu. Maka Nabi SAW keluar

menuju mereka bersama beberapa orang sahabat beliau untuk

mendamaikan (perselisihan) di antara mereka. Kemudian waktu shalat

pun tiba dan Nabi SAW belum kembali. Bilal telah

mengumandangkan adzan untuk shalat dan Nabi SAW belum juga

datang. Bilal datang kepada Abu Bakar dan berkata, 'Sesungguhnya

Nabi SAW tertahan, sementara waktu shalat telah tiba, apakah engkau

mau mengimami orang-orang?' Dia menjawab, 'Baiklah, jika engkau

menghendaki.' Bilal melakukan iqamat dan Abu Bakar pun maju.

Kemudian Nabi SAW datang berjalan di antara shaf-shaf hingga

berdiri di shaf pertama. Orang-orang pun bertepuk tangan hingga

ramai. Adapun Abu Bakar hampir-hampir tidak menoleh dalam shalat.

Dia (akhimya) menoleh dan ternyata Nabi SAW berada di

belakangnya. Nabi SAW mengisyaratkan kepadanya dengan tangan

beliau memerintahkannya agar shalat sebagaimana keadaannya (yang

telah ada). Abu Bakar mengangkat tangannya dan memuji Allah,
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kemudian dia mundur ke belakang hingga masuk ke sha/. Nabi SAW

maju lalu shalat menjadi imam. Ketika selesai shalat, beliau

menghadap orang-orang dan bersabda, 'Wahai sekalian manusia!

Manakala sesuatu terjadi dalam shalat knlian, maka kalian pun

bertepuk tangan, padahal tepuk tangan hanya untuk kaum perempuan.

Apabila terjadi sesuatu dalam shalat seseorong, maka hendaknya dia

mengucapkan subhaonallah (Maha Suci Allah), karena tidak seorang

pun yong mendengarnya kecuali dia akan menoleh. Wahai Abu

Bakar! Apakah yang menghalangimu ketika aku mengisyaratkan

kepadamu, mengapa engkau tidak shalat mengimami orang-orong?'

Dia berkata, 'Tidaklah patut bagi putra Abu Quhofah untuh shalat di
depan Nabi SAk[/'."

',,1 ,c t
:r.Jtr ,*:r.r

c,c
-\

aJJl

a

)2IJ

nr Ji, ')t;) ^nr1 :i-i-
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2691. Dari Mu'tamir, dia berkata: Aku mendengar bapakku

(mengatakan) bahwa Anas RA berkata: Dikatakan kepada Nabi SAW,

"Sekiranya engkau mendatangi Abdullah bin Ubay." Maka Nabi SAW

berangkat menuju kepadanya, dan beliau (pergi dengan) menunggang

himar (keledai). Kaum muslimin pun berangkat berjalan bersama
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beliau (dan tanah yang dilewati adalah tanah gundul); dan ketika Nabi
SAW mendatanginya, ia (Abdullah bin Ubay) berkata, "Menjauhlah
dariku, sungguh bau busuk himarmu telah menggangguku!" Seorang
laki-laki dari kalangan Anshar berkata, "Demi Allah! Sungguh himar
Rasulullah saw. aromanya lebih baik daripada kamu." Seorang laki-
laki dari kaumnya (Abdullah bin Ubal') marah dan membelanya.

Keduanya pun saling mencaci-maki, lalu masing-masing dari sahabat

keduanya marah. Maka, terjadilah pertengkaran antara kedua

kelompok itu, keduanya saling memukul dengan pelepah, tangan dan

sandal. Lalu sampai kepada kami bahwa ketika itu diturunkanlah ayat
"Dan jika ada dua golongan dari orong-orang mukmin berperang,
maka damaikanlah antaro keduanya. " (Qs. Al Hujuraat [a9]: 9)

Keteransan Hadits

(Bismillahirahmanirrahim, kitab perdamaian). Demikian yang

disebutkan oleh An-Nasafi dan Al Ashili serta Abu Al Waqt.
Sementara dalam riwayat selain mereka, kata "Kitab" diganti dengan
"Bab". Lalu dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan "Bab-bab
perdamaian. Bab tentang...". Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar,
semua ini tidak dicantumkan, hanya disebutkan "Mendamaikan di
antara manusia". Al Kasymihani memberi tambahan "Apabila mereka
saling merusak".

Perdamaian terbagi menjadi beberapa macam:

1. Perdamaian antara kaum muslim dengan kaum kafir.

2. Perdamaian antara suami-istri.

Perdamaian antara golongan yang membangkang dengan
golongan yang benar.

Perdamaian antara 2 orang yang saling marah satu sama lain,
seperti suami-istri.

5. Perdamaian dalam perkara kejahatan, seperti memberi
pengampunan atas bayaran harta.
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6. Perdamaian untuk mengklarifikasi sengketa apabila terjadi

perseteruan: baik pada sesuatu yang dimiliki secara individual

maupun yang dimiliki secara umum seperti jalanan.

Poin terakhir inilah yang biasa dibicarakan oleh ulama fikih.

Adapun Imam Bukhari telah membahas --{alam kitabnya ini-
sebagian besar dari poin-poin perdamaian di atas.

.?tn\1 {*'";t'i rr lir;,; ,1 f e';1 b':'r i'J"y':

a--yt ,-i ,)l Girman Allah Azza wa Jalla, "Tidak qda kebaikan pado

kebanyakan bisikan-bisiknn mereka, kecuali bisikan-biskan dari

orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat

malcruf-.." hingga akhir ayat). Maksudnya, kecuali bisikan-biskan dari

orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat

makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia.

Sesungguhnya yang demikian itu adalah baik. Ada pula kemungkinan

pengecualian di sini memisahkan antara kalimat sebelumnya dengan

kalimat sesudahnya, sehingga maknanya adalah; akan tetapi

barangsiapa memerintahkan untuk bersedekah... dan seterusnya,

maka sesungguhnya dalam bisikan-bisikan mengenai hal tersebut

terdapat kebaikan. Hal ini sangat jelas menunjukkan keutamaan untuk

mendamaikan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 2 hadits pada bab ini:

Pertomo, hadits Sahal bin Sa'ad tentang kepergian Nabi SAW

untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di kalangan bani Amr
bin Auf. Penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang

masalah imam shalat.

Kedua, hadits Anas bin Malik tentang kepergian Rasulullah

SAW kepada Abdullah bin Ubay.

'l ;it iJO iirr e'A'E Oi katakan kepada Nabi SAI{r1. Aku

tidak mene-ut* nama orang yang berkata kepada Nabi SAW.
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;i " l' 
*'*i j lSrkironya engkau mentlatangi Abdullah bin

Ubay). Yakni, Abdullah bin Ubay bin Salul yang masyhur dengan

sifat munafiknya.

"-. . t oi .&;"Ai'e't (dan ia [tanah y'ang dilewati adolahJ tanah

gundul). Yakni, tanah yang tidak dapat ditumbuhi oleh tumbuh-

tumbuhan. Hal ini sengaja disebutkan untuk menampakkan kesesuaian

dengan perkataan Abdullah bin Ubay ketika terganggu oleh debu.

:fi;l ',id-,lu-o!'lr 
U h'r')rti lseorang lakiJaki dari

kalangan Anshar berkata... dan seterusnya). Aku juga belum

menemukan namanya. Hanya saja sebagian pensyarah Shahih Bukhari

mengatakan bahwa ia adalah Abdullah bin Rawahah. Kemudian saya

melihat pada tulisan tangan Al Quthub bahwa yang pertama

mengatakannya adalah Ad-Dimyati, tetapi dia tidak menyebutkan

dasar pendapatnya. Saya meneliti masalah ini dan mendapati hadits

Usamah bin Zaid yang akan disebutkan pada tafsir surah Aali Imraan

yang juga sama seperti kisah Anas. Dalam riwayat itu terjadi

perselisihan (adu mulut) antara Abdullah bin Rawahah dengan

Abdullah bin Ubay. Hanya saja permasalahannya tidak berkaitan

dengan yang disebutkan di tempat ini. Di samping itu, konteks hadits

jelas menunjukkan peristiwa yang berbeda, sebab dalam hadits

Usamah dikatakan bahwa Nabi SAW bermaksud mengunjungi Sa'ad

bin Ubadah, lalu beliau melewati Abdullah bin Ubay. Sedangkan

dalam hadits Anas ini dikatakan bahwa beliau SAW dipanggil untuk

mendatangi Abdullah bin Ubay.

Meski demikian, kedua hadits itu mungkin hanya menceritakan

satu peristiwa, yaitu tujuan pertama keberangkatan Nabi SAW adalah

menjenguk Sa'ad bin Ubadah dan bertepatan jalan yang ditempuh

melewati Abdullah bin Ubay, maka dikatakan kepada beliau

"sekiranya engkau mendatangi Abdullah bin Ubay". Lalu, beliau pun

mendatanginya. Faktor yang menunjukkan kesatuan kisah ini adalah

bahwa pada hadits Usamah disebutkan, "Ketika tempat mereka
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dipenuhi oleh debu yang ditimbulkan oleh hewan. maka Abdullah bin
Ubay menutup hidungnya dengan selendangnya."

.?
.r-r-FJl,, e-* (memukul dengan pelepah). Dalam riwayat Al

Kasymihan i, kata jarird (pelepah) diganti dengan hadiid (besi). Akan
tetapi, versi pertama lebih tepat. Kemudian dalam hadits Usamah

disebutkan, rr3,; c;'eiaj- *) ,:)b ir' (5,; 4, )r- sv lNoti s,aw

terus menenangkan mereka hingga merelca diam.)

rifj lLotu sampai kepada kami). Yang mengucapkan perkataan

ini adalah Anas bin Malik. Hal ini telah dijelaskan oleh Al Ismaili
dalam riwayatnya dari Al Maqdami, yang dibagian akhir disebutkan,

"Anas berkata, 'Diberitahukan kepadaku bahwa ayat tersebut turun
berkenaan dengan mereka'." Akan tetapi, saya belum menemukan
nama oftmg yang mengabarkan hal itu kepada Anas. Keterangan ini
tidak pula dicantumkan dalam hadits Usamah. Bahkan pada bagian

akhir hadits Usamah disebutkan , 'i)rJii'nl;i * h, ,P Qt uei
.silr ja ot?;i'e;iG y$,,yl:t;f #',f oF" (Nabi sAW

dan para sahabat memberi maaf kepada orong-orang musyrik dan
Ahli Kitab seperti diperintahkan oleh Allah kepada merelra, dan
bersabor atas gangguan..) hingga akhir hadits.

Ibnu Baththal mempermasalatrkan pernyataan bahwa ayat ;tf:
riEir qit ,t )Yb (Don jiko ada duo golongan dari orang-orang

mulonin berperang) turun berkenaan dengan peristiwa ini, karena

perselisihan itu terjadi antara orang-orang yang bersama Nabi SAW
dan orang-omng yang bersama Abdullah bin Ubay yang masih

berstatus kafir. l^alu bagaimana bisa turun kepada mereka ayat )Ytb
Wi-lir'r,1 {Ouo golongan dari orang-orang mulonin),terlebih lagi

apabila hadits Anas dan Usamah mengisahkan satu peristiwa saja,

karena dalam riwayat Usamah disebutkan telah terjadi caci-maki
antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin.
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Saya (lbnu Hajar) katakan, mungkin lafazh dalam hadits

Usamah dipahami dengan makna yang umum. Sekalipun masih

terdapat kesamaran (kemusykilan) dari sisi lain, yaitu bahwa hadits

Usamah sangat tegas menyatakan peristiria itu terjadi sebelum perang

Badar dan sebelum Abdullah bin Ubay serta para sahabatnya

menyatakan diri masuk Islam. Sedangkan ayat yang disebutkan dalam

surah Al Hujuraat itu turun lebih akhir, y'akni di saat para utusan Arab

datang kepada Nabi SAW. Hanya saja ada kemungkinan ayat tentang

perdamaian turun lebih dahulu, sehingga kemusykilan ini dapat

dihilangkan.

Catatan:

Kisah yang ada dalam hadits Anas berbeda dengan kisah yang

dimuat dalam hadits Sahal bin Sa'ad sebelumnya, sebab kisah dalam

hadits Sahal berkenaan dengan bani Amr bin Auf yang berasal dari

suku Aus dan bertempat tinggal di Quba', sedangkan kisah dalam

hadits Anas berkenaan dengan kelompok Abdullah bin Ubay dan

Sa'ad bin Ubadah yang berasal dari suku Khazraj dan bertempat

tinggal di Aliyah (daerah yang terletak di bagian timur Madinah yang

berjarak 4 mil dari Madinah dan 8 mil dari Najed -ed) Saya sendiri

belum menemukan keterangan penyebab perselisihan yang terjadi di

antara bani Amr bin Auf yang dimuat dalam hadits Sahal.

Pelaiaran vane Danat Diambil:

1. Penjelasan mengenai sifat Nabi SAW yang lembut, santun dan

sabar dalam menghadapi berbagai gangguan, semata-mata

karena Allah SWT dan demi dakwah kepada-Nya, serta

menyatukan hati untuk urusan itu.

2. Menunggang keledai tidak menurunkan martabat para

pembesar/pemimpin.
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3.

4.

5.

Sikap para sahabat Nabi SAW yang mengagungkan Rasulullah

SAW merupakan wujud etika yang tinggi dan kecintaan mereka

yang sangat mendalam kepada beliau.

Saran terhadap pemimpin atau pembesar hendaknya

disampaikan dalam bentuk tawaran. bukan keharusan.

Boleh berlebihan dalam memuji, karena pernah ada sahabat

mengatakan bahwa bau himar lebih baik daripada bau badan

Abdullah bin Ubay. dan Nabi SAW tidak mengingkari hal itu.

2. Orang yang Mendamaikan Antar Manusia Bukan Pendusta

J.*rs ii'^:i ti;;f ,f1, * i'":L'oi 7V it ,f'"-:-:JJ; *') ^!rh' & ir Jy.,',;^7 qS r;i'*
.,;. i' rr- )i t:; *,/61'u. *-.f iir ;rkjr

2692. Dari Ibnu Syihab bahwa Humaid bin Abdunahman
mengabarkan kepadanya, bahwasanya ibunya, yaitu Ummu Kultsum
binti Uqbah mengabarkan kepadanya: Sesungguhnya dia mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "Bukan pendusta orang yang

mendamaikan di antara manusio, ia menyampaikan kebaikan otau
me ngat a kan kc b a i lca n. "

Keteransan Hadits:

(Bab orong yang mendamaikan antar monusia bukan pendusta).

Pada judul bab ini, Imam Bukhari menggunakan kata l@dzib

(pendusta), sedangkan di dalam hadits menggunakan kata Lriljr
(tukang dusta). Adapun kata yang dijadikan judul bab oleh Imam

Bukhari adalah kata hadits Ma'mar dari lbnu Syihab yang dikutip oleh

Imam Muslim. Sementara kalimat semestinya dikatakan adalah
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"Orang yang nrendamaikan di antara manusia bukanlah peudusta".

Akan tetapi Imam Bukhari menyebutkannya dengan membalikkan

susunannya, dan hal ini sangat lumrah serta sering digunakan.

".:,# (ntenyarnpaikctn). Dikatakan namailul hadiitsa yakni aku

menyampaikan pembicaraan. Sedangkan bila dikatakan Anntcritul

hadiitso maknanya aku menyampaikan pembicaraan dalam rangka

mendamaikan dan mencari kebaikan. Adapun bila disampaikan

dengan tujuan menimbulkan kerusakan dan ghibah, maka dikatakan

.\'ummaitul hadiitsa. yakni menggunakan tasydid pada huruf ruiim.

Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ulama.

t:-?'JF-'3i lotau mengcttakan kebaikan). Ini adalah keraguan dari

periwayat. Para ulama berkata, "Maksudnya bahwa orang itu
menyampaikan kebaikan apa yang dia ketahui dan mendiamkan

keburukan yang dia ketahui." Hal ini tidak dinamakan sebagai

kedustaan, karena dusta adalah menyampaikan sesuatu yang tidak

sesuai dengan yang sebenamya. Sedangkan orang ini hanya tidak

mengatakan keburukan. Suatu perkataan tidak dapat dinisbatkan kepada

orang yang diam. Dia tidak termasuk dalam kategori seperti yang

orang-orang katakan, yaitu bahwa di antara syarat dusta adalah sengaja

melakukannya karena pelaku dalam masalah ini hanya bersikap diam.

Adapun tambahan keterangan yang disebutkan oleh Imam

Muslim dan An-Nasa'i dari rilvayat l'a'qub'oin I'orahim hin Sa'd, dari

bapaknya pada bagian akhir, "Aku tidak pernah mendengar beliau

SAW memberi keringanan pada sesucttu yang dikatakan oleh manusiq

sebagai kedustaan kecuali poda liga perkara." Yaitu; peperangan,

pembicaraan seorang suami kepada istrinya, dan usaha mendamaikan

di antara sesama manusia. Tambahan ini juga disebutkan oleh An-
Nasa'i dari Az-Zubaidi, dari Ibnu Syihab. Tambahan ini berasal dari

periwayat yang disisipkan ke dalam hadits. Hal itu dijelaskan oleh

Imam Muslim dalam riwayatnya dari Yunus. dari Az-Zuhri...
kemudian menyebutkan hadits di atas. Dia (Yunus) berkata, "Az-
Zului berkata, 'Aku tidak pernah mendengar...'." Imam Muslim
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meriwayatkan pula secara tersendiri dari Yunus, lalu dia berkata.

"Yunus lebih akurat dalam menukil riwayat dari Az-Zuhri

dibandingkan periwayat lainnya." Sementara Musa bin Harun dan

ulama lainnya telah menegaskan bahwa lafazh tersebut berasal dari

periwayat.

Kemudian kami meriwayatkannya di dalam kitab Fawa'id lbnu
Abi Maisarah dari Abdul Wahhab bin Rafi', dari Ibnu Syihab, lalu dia

menukil melalui sanadnya dan hanya mencantumkan lafazh
tambahan. Akan tetapi, ini merupakan kekeliruan yang fatal.

Ath-Thabari berkata, "Sekelompok ulama membolehkan

berdusta dengan maksud mengadakan perbaikan (perdamaian).

Mereka mengatakan bahwa ketiga perkara yang disebutkan dalam

hadits hanyalah sebagai contoh. Mereka mengatakan pula bahwa dusta

yang tercela hanyalah yang mendatangkan mudharat atau yang tidak
terdapat maslahat apapun padanya. Sekelompok ulama yang lain tidak
membolehkan berdusta secara mutlak. Mereka memahami makna

dusta pada hadits ini hanyalah dalam konteks 'tauriyah' dan

'ta'ridh',' seperti seseorang yang berkata kepada orang yang zhalim,

'Aku mendoakan kebaikan kepadamu kemarin', padahal yang ia

maksudkan adalah perkataannya 'Ya Allah, berilah ampunan kepada

kaum muslimin'; atau seseorang berjanji memberi sesuatu kepada

istrinya, padahal maksudnya adalah apabila Allah menakdirkan hal

itu, atau seseorang menampakkan kekuatan pada dirinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat pertama dibenarkan oleh

Al Khaththabi dan selainnya. Sedangkan pendapat kedua dibenarkan

oleh Al Muhallab dan Al Ashili serta selain keduanya.

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan dusta antara

suami-istri terbatas pada perkara yang tidak menggugurkan hak salah

seorang dari keduanya atau agar salah seorang dari keduanya dapat

mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Demikian pula berdusta

dalam peperangan, hanya pada selain perjanjian keamanan. Para

I Yakni mengucapkan kata yang bermakna ganda, dimana pendengar memahami salah satu maknanya
padahal maksud pernbicara adalalr makna yang lain -penerj.
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ulama sepakat pula memperbolehkan berdusta saat terpaksa, seperti

orang yang didatangi seorang yang zhalim dengan tujuan membunuh

seseorang yang bersembunyi (meminta perlindungan) kepadanya.

Pada kondisi demikian, ia boleh mengingkari keberadaan orang yang

dimaksud (yang ada bersamanya) dan boleh pula mengukuhkan

perkataannya dengan bersumpah tanpa dianggap berdosa.

3. Perkataan Imam (Pemimpin) kepada Para Sahabatnya

"Berangkatlah Bersama Kami Untuk Mendamaikan"

,? trur,tt bi'oi ,^-?tt *y, * i .W c t:e ,sj ,r
,iui eli *3 ^)L ?xr ,r-t* ;nr Jy, ;!v ,er'a-lu. fyt;

c t 4.', ,o 
', 

,' .r. c-

'1+(+l * L:r. 15'551

2693. Dari Muhammad bin Ja'far, dari Abu Hazim, dari Sahl bin

Sa'ad RA, "sesungguhnya penduduk Quba' saling berperang hingga

mereka saling melempar anak panah. Hal itu diberitahukan kepada

Rasulullatr SAW. Maka beliau bersabda, 'Berangkatlah kalian

bersama komi untuk mendamaikon di antara mereka'."

Keteransan:

(Bab perkataan imam (pemimpin) kepada para sahabatnya,

"Berangkotlah bersama kami untuk mendamail@n "). Dalam bab ini

disebutkan penggalan hadits Satral bin Sa'ad yang telah dikemukakan

pada bagian awal pembahasan tentang perdamaian. Adapun

hubungannya dengan judul bab ini sangat jelas.
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4. Firman Allah Ta'ala,'Keduanya mengadakan perdamaian yang
sebenar-benarnyo, dan perdamaian itu lebih baik.'

(Qs. An-Nisaa [4]: 128)

\i tjrJl u.{|; lAei?p oyj,t|; i,r o1t ^-,.a *
i; ,i r$'^:,J;,t 11 ,;.ilt q 6;,y:St i,Uu (bt?\
6y rt x ,uu .:i 6 j.#,1, ,e<;i ,:Jri ,wti*l

.t+t;
2694. Dari Aisyah RA,"Dan jiko seorangwanita khawotir okan

nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya." Dia (Aisyah) berkata,
"Ia adalah suami yang melihat pada istrinya apa yang tidak menarik
baginya, baik karena usia yang terlalu tua atau sebab lainnya, lalu ia
bermaksud hendak berpisah dengan istrinya itu. Maka si istri berkata,
'Tetaplah jadikan aku sebagai istri dan tetapkanlah giliran untukku
sesuai kehendakmu'." Aisyah berkata, "Tidak mengapa apabila
keduanya saling meridhai."

Kelennsan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyatr tentang penafsiran ayat

tersebut, dan penjelasannya akan dikemukakan pada tafsir surah An-
Nisaa'.

5. Apabila Berdamai di Atas Perianjian yang Menyimpang, maka
Perdamaian itu Ditolak

'ert;f,g ,lti tli:;fu €.,r'A:oit Iy i,i:)ii;; €j f
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2695-2696. Dari Az-Zt*tri. dari Ubaidillah bin Abdillah, dari

Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani RA, keduanya berkata,

"Seorang Arab badui datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah,

putuskanlah di antara kami dengan kitab Allah!' Lawan perkaranya

berdiri dan berkata, 'Benar, putuskanlah di antara kami dengan kitab

Allah!' Arab badui berkata, 'Sesungguhnya anakku bekerja sebagai

buruh pada orang ini, lalu berzina dengan istrinya. Mereka pun

berkata kepadaku bahwa hukuman atas anakku adalah rajam. Maka

aku menebus anakku darinya dengan 100 ekor kambing dan seorang

budak. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu dan mereka

mengatakan bahwa anakku harus didera 100 kali dan diasingkan

selama satu tahun'. Nabi SAW bersabda, 'Sungguh aku aknn

memutuskan di antara kalian dengan kitab Allah. Adapun budak dan

kambing akan dikembalikan kepadamu, dan hukuman atas anakmu

adalah dera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Adapun engkau

v'ahoi Unais 
-kepada 

seorang laki-laki- berangkatlah besok

kepada istri orang ini dan rajamlah'. Keesokan harinya Unais pergi

kepadanya dan merajamnya."

.tG';
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2697. Dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah RA, dia

berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa membuat hal baru

dalam urusan kami ini sesuolu yong tidak ada padanya, makn hal itu

tertolok."

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far Al Makhzumi dan Abdul

Wahid bin Abi Aun meriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim.

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah RA dan Zaidbin
Khalid tentang kisah seorang laki-laki pekerja (buruh). Adapun

penjelasannya akan diulas tuntas pada pembahasan tentang hukuman-

hukuman. Sedangkan yang dimaksud di tempat ini adalah sabda beliau

"Budak dan kambing dikembolikan kepadamu", karena ini masuk

kategori berdamai terhadap apa yang wajib (dilaksanakan) terhadap si

buruh dari hukuman. Oleh karena yang demikian itu tidak

diperkenankan dalam syari'at, maka itu termasuk penyimpangan.

g1fi' ip @ari Al Qasim). Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur

Muhammad bin I(halid Al Wasithi, dari Ibrahim bin Sa'd, dari

bapaknya, bahwa seorang laki-laki dari keluarga Abu Jahal membuat

wasiat yang terkesan egois. Maka, aku pergi kepada Al Qasim bin

Muhammad untuk meminta pendapatnya. Al Qasim berkata, "Aku
mendengar Aisyah..." dia menyebutkan hadits di atas. Penjelasan

sikap egois dalam wasiat ini akan diterangkan pada riwayat mu'allaq

dari Makhrami, dari Al Ala' bin Abdul Jabbar.

'-;.G *
' .o / o.sJ>l dr,

iti,Ut; 6\r uet
*;6 rii, tfi €
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|-';i, & ij a' '* rlrtt (Diriwayatkan oleh Abttullah bin

Ja far it Ma'khrami). Dinisbatkan kepada Al Miswar bin Al
Makhramah. Ja'far adalah anak dari Abdurrahman bin Al Miswar bin

Makhramah. Riwayatnya ini disebutkan melalui jalur sanad yarrg

ntaushul oleh Imam Muslim dari jalur Abu Amir Al Aqdi dan oleh

Imam Bukhari pada pembahasan tentang penciptaan perbuatan

manusia, keduanya berasal dari Sa'd bin Ibrahim, "Aku bertanya

kepada Al Qasim bin Muhammad tentang seseorang yang memiliki
beberapa rumah, kemudian berwasiat agar memberikan sepeniga dari

setiap rumahnya. Maka Al Qasim berkata, 'Semua itu dapat

dikumpulkan pada satu rumah'. Lalu ia menyebutkan matan (naskah)

hadits Aisyah dengan redaksi i; Ai J:-;,i ^* 
'#'1*e 

J-"b 'i
('Barangsiapo mengerjakan suatu amalan yang tidak ada urusan

kami padanya, maka ia tertolak'.) Abdullah bin Ja'far tidak memiliki
riwayat lain dalam Shahih Bukhari kecuali pada tema ini.

o"P g.i s. ,vrjl'&s (oon Abdul wahid bin Aun). Riwayatnya

ainut<it melalui ,,rroa yang maushul oleh Ad-Daruquthni dari jalur

Abdul AzizbinMuhammad, darinya (Abdul Wahid) dengan lafazh, ;,,

it ;i,i?1 y A r.;i'S lnorongtiapa melakukan suatu urusan yong

tidak ada atasnya urusan kami, maka ia tertolak ) Abdul Wahid bin
Aun juga tidak memiliki riwayat lain dalam Shahih Bukhari kecuali

pada tema ini.

Kami riwayatkan dalam kitab ls-Sunnah karya Abu Al Husain

bin Hamid dari Muhammad bin Ishaq. dari Abdul Wahid yang di

dalamnya disebutkan kisah bahwa Abdul Wahid berkata, "Telah

diriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim, sesungguhnya Al Fadhl bin Al
Abbas bin Utbah bin Abi Lahab berwasiat bahwa dia menjadikan

sebagiannya sebagai sedekah dan sebagian yang lainnya sebagai

warisan, tetapi kemudian keduanya tercampur dan saya saat itu
menjabat sebagai hakim, saya pun tidak tahu bagaimana memutuskan

perkara ini. Lalu saya melakukan shalat di sisi Al Qasim bin
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Muhammad dan bertanya kepadanya. Dia pun berkata,
'Perkenankanlah sepertiga hartanya sebagai wasiat, dan jadikanlah
semua sisa hartanya sebagai warisan, karena sesungguhnya Aisyah
menceritakan kepadaku...' dia menyebutkan hadits ini sesuai versi
Ibrahim bin Sa'ad."

Dalam riwayat ini terdapat petunjuk bahwa perkataannya dalam
riwayat AI Ismaili terdahulu "Dari keluarga Abu Jahal,, merupakan
kekeliruan, dan yang benar adalah dari keluarga Abu Lahab.

Demikian pula lafazh pada riwayat Imam Muslim ,# r,1 *r1,, gii.!

-ti 
(Semua itu dapat dikumpulkon pada sotu tempot/rumah) adalah

kelanjutan dari wasiat, bukan perkataan Al Qasim bin Muhammad.
Akan tetapi, dinyatakan dengan tegas oleh Abu Awanah daram
riwayatnya bahwa kalimat tersebut berasal dari Ar easim bin
Muhammad. Pernyataan Abu Awanah ini merupakan perkara yang
sangat musykil, sebab orang yang mewasiatkan sepertiga dari setiap
rumahnya telah membuat wasiat yang dibenarkan menurut
kesepakatan para ulama. Adapun pandangan Al easim bin
Muhammad yang mengharuskan semua wasiat itu dikumpurkan pada
satu rumah saja perlu ditinjau lebih lanjut, karena ada kemungkinan
sebagian rumah lebih mahal daripada sebagian yang lain. Akan tetapi,
ada pula kemungkinan rumah-rumah tersebut harganya sama. Maka,
lebih utama apabila bagian sepertiga dari setiap rumah itu
dikumpulkan pada satu rumah saja. Barangkali pula pada wasiat
terdapat sesuatu yang lebih daripada ini dan wajib diingkari seperti
diindikasikan oleh riwayat Abu Al Husain bin Hamid.

Al Qurthubi (pensyarah Shahih Muslim) telah
mempennasalahkan perkara yang telah saya sebutkan. Kemudian dia
memahaminya pada kasus salah satu dari dua pihak menginginkan
fidyah (tebusan), atau penerima wasiat menginginkan pembagian dan
pemisahan haknya. Sementara tempat tinggal, apabila dikumpulkan
satu sama lain dalam pembagian, niscaya rumah-rumatr itu dapat
diperhitungkan harganya secara adil, Ialu bagian para penerima wasiat
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dikumpulkan pada satu tempat dan bagian para ahli waris pada selain
itu.

Hadits Aisyah ini termasuk salah satu dari dasar Islam.
Maknanya adalah; barangsiapa membuat suatu perkara dalam agama
yang tidak didukung oleh salah satu dasar Islam, maka ia tidak
bernilai dan tidak dapat dijadikan pedoman. Imam An-Nawawi
berkata, "Hadits ini termasuk hadits yang patut untuk dihafal serta
digunakan dalam rangka membatalkan kemungkaran."

Ath-Thurqi berkata, "Hadits Aisyah ini patut disebut setengah

dari dalil syara', karena dalil selalu dibangun di atas 2 dasar pemikiran
Qtremise mayor dan minor)' dan yang hendak dicapai dengan dalil
adalah penetapan hukum atau penafiannya. Sedangkan hadits ini
merupakan premise mayor dalam menetapkan setiap hukum syar'i dan
penafiannya, sebab pernyataan tekstual hadits itu menjadi dasar
pemikiran secara umum untuk setiap dalil yang menafikan suatu
hukum. Misalnya dalam masalah wudhu dengan air najis, perkara ini
tidak ada dalam syariat, dan setiap perkara yang tidak ada dalam
syariat harus ditolak. Kesimpulannya, berwudhu dengan air najis
hukumnya tidak sah. Dasar pemikiran kedua telah tetap berdasarkan
hadits ini, hanya saja terjadi perselisihan pada dasar pemikiran
pertama. Kemudian makna kontekstual hadits itu adalah semua
amalan yang termasuk dalam unrsan syariat adalah sah. Seperti
dikatakan dalam masalah niat ketika benrudlll 'Ierl<ara ini ada dalarr
syariat. dan semua perkara yang ada dalam syariat adalah sah'. Dasar
pernikiran kedua telah tetap berdasarkan hadits ini. sedangkan yang
pertama menjadi ruang perselisihan. Sekiranya ditemukan satu hadits
yang menjadi dasar pemikiran pertama dalam menetapkan setiap
hukum syariat dan penafiannya, niscaya kedua hadits tersebut dapat
berdiri sendiri tanpa dalil yang lain. Namun, hal itu tidak ada, maka
hadits pada bab di atas adalah separuh dari dalil-dalil syariat."

' Premise mayor adalah premise yang berisi term yang menjadi predikat kesimpulan. Premise minor
adalah premise yang berisi term yang menjadi subjek sebuah kesimpulan- ed
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Lafazh pada riwayat kedua, yaitu l[--.i ;-i (burang.siupa

mengerjakan) lebih umum daripada lafazh pada riwayat pertama,

yaitu c.r-.r-ii; lOarangsiapa membuat hal baru). Maka, lafazh ini

dapat dijadikan dalil untuk membatalkan semua akad terlarang serta

menafikan semua konsekuensi dari akad-akad itu.

Pelaiaran vans Dapat Diambil:

l. Penolakan terhadap perkara-perkarayangbaru (dalam agama).

2. Larangan terhadap suatu perbuatan yang mengakibatkan tidak
sahnya perbuatan tersebut bila dikerjakan, karena semua perkara
terlarang yang tidak termasuk dalam urusan agama wajib
ditolak.

3. Keputusan hakim tidak dapat mengubah kebenaran di balik
suatu perkara berdasarkan sabda beliau "Tidak ada urusan kami
padanya", dan yang dimaksud adalah urusan agama.

4. Perdamaian yang rusak tidak sah (batal), dan apa yang diberikan
dalam perdamaian itu harus dikembalikan.

6. Bagaimana Ditulis "Ini Perdamaian yang Dilakukan oleh Fulan
bin Fulan Terhadap Fulan bin Fulan,, Bila Tidak Dinisbatkan

kepada Kabilah atau Nasabnya

tl :Ju t;i:, \t n, ?)G a itpr U iJv d*l ,si ,.r

€-jU eu f,;t',pf *r*\,,k y,,l;ria
i,r; ;At J.;i " lt i;1 *"'=3lt,r1.rK W 1,"
,1.JL-fr '$r.tt I \;3'd?"; i'yt j;;3L)" *
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2698. Dari Abu Ishak, ia berkata: Aku mendengar Al Bara' bin
Azib RA berkata: Ketika Rasulullah SAW mengadakan perdamaian

dengan penduduk Hudaibiyah, maka Ali bin Abu Thalib RA menulis

surat perjanjian diantara mereka. Dia pun menulis "Muhammad
Rasulullah". Kaum musyrikin berkata. "Jangan engkau tulis
'Muhammad Rasulullah'. Sekiranya engkau adalah Rasulullah (utusan

Allah), niscaya kami tidak memerangimu." Beliau SAW bersabda

kepada Ali, "Hapuslah!" Ali berkata. "Aku bukanlah orang yang akan

menghapusnya." Maka, Rasulullah SAW menghapus dengan

tangannya. Beliau berdamai dengan mereka dengan syarat beliau

bersama para sahabatnya akan masuk selama 3 hari, dan mereka tidak
akan memasukinya kecuali dengan senjata tidak terhunus. Mereka

bertanya, "Apakah maksudnya senjata tidak terhunus?" Beliau
menjawab, "Senjata dalam sarungnya."

'-Jt'Pf ,'JG &?nt q, flG ,) :t)t'* ou;\ gri s
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2699. Dari Abu Ishaq, dari Al Bara' bin Azib RA, dia berkata:
Nabi SAW melakukan umrah pada bulan Dzulqa'dah. Namun,
penduduk Makkah tidak mau membiarkannya masuk Makkah, hingga
beliau memutuskan kepada mereka untuk tidak tinggal di dalamnya
lebih dari 3 hari. Ketika mereka telah menulis surat perjanjian, maka
ditulis "Inilah yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah SAW,,.
Mereka berkata, "Kami tidak mengakuinya. Sekiranya kami
mengetahui bahwa engkau Rasulullah, niscaya kami tidak akan
melarangmu. Akan tetapi engkau adalah Muhammad bin Abdullah.,'
Beliau bersabda, "Aku adalah Rasulullah, dan aku adalah Muhammad
bin AbJulloft." Kemudian beliau bersabda kepada Ali, "Hapuslah
"Rasulullahf' Ali berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan
menghapusmu untuk selama-lamanya." Rasulullah SAW
mengambilnya lalu menulis, *lnilah yang diputuskon oleh Muhammad
bin Abdullah, tidak akan masuk Makkah dengan membawa senjata

Jv)
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kecuali berado di dalam sarungnya, dan tidak aksn keluur den6;an

membawa seorong pun dari penduduknl'a jiko ingin mengikutinya,

tidak boleh pula melarang .seorong pun dari knlangan sahabatnya
yang ingin menetop di dalamnya". Ketika mereka telah memasukinya

dan batas waktu telah habis, mereka mendatangi Ali dan berkata,

"Katakanlah kepada sahabatmu bahwa batas waktu telah habis, maka

keluarlah dari (tempat) kami." Nabi SA\[' keluar dan diikuti oleh anak

perempuan Hamzah 
-wahai 

paman, u'ahai paman...- maka ia
diambil oleh Ali seraya memegang tangannya, lalu ia berkata kepada

Fathimah, "Berhentilah, anak perempuan pamanmu, bawalah ia!"
Maka terjadi perseteruan untuk mendapatkannya antara Ali, Zaid dan

Ja'far. Ali berkata. "Aku lebih berhak terhadapnya, ia anak perempuan

pamanku dan bibinya menjadi istriku." Zaid berkata, "la adalah anak

perempuan saudaraku." Nabi SAW memutuskannya untuk bibinya,
lalu bersabda,"Bibi menempati posisi iDlr." Kemudian beliau bersabda

kepada Ali, "Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu." Lalu
bersabda kepada Ja'far, "Engkau menyerupai postur tubuhku dan
akhlakku." Juga bersabda kepada Zaid,"Engkau adalah saudara kami

dan maula kami."

Keterangan Hadits:

(Bab bagaimana ditulis "lni perdcrmaian yang dilakukan oleh

fulan bin fulon terhadap fulan bin julan" bila tiduk dinisbatkon
kepada kabilah atau nasabnya). Yah,rri, apabila ia telah dikenal meski

tidak menyebutkan nama kabilah atau nasabnya, sekiranya dijamin
tidak akan terjadi kesamaran, maka cukup menyebutkan namanya

yang masyhur, tanpa harus menyebutkan nama kakek, nasab, negeri

atau yang sepertinya.

Adapun menurut ahli fikih, "Hendaknya ditulis dalam akte,

piagam dan sebagainya nama orang yang bersangkutan, bapaknya,

kakeknya dan nasabnya", hanya berlaku jika dikhawatirkan akan
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terjadi kesamaran dengan orang lain. Adapun bila di.jamin tidak akan

terjadi kesamaran dengan orang lain, maka hal itu hanya dianjurkan.

1.6 e,i U *'6 ts:r,jt J^i',:,;) io h' & i' Jr-j Co tt
(Ketika Rasulullah SAW mengadakan perdamaian dengan penduduk
Hudaibiyah, Ali bin Abu Thalib menulis...) Pada pembahasan tentang

syarat-syarat akan disebutkan dari hadits Al Miswar bin Al
Makhramah tentang penjelasan sebab terjadinya perjanjian itu. Di
tempat ini Imam Bukhari menyebutkan hadits dari Isra'il, dari Ibnu
Ishaq, dengan moton yang lebih lengkap daripada riwayat dari jalur
Syu'bah. Adapun penjelasannya akan dikemukakan pada bab "Umrah
Pengganti" pada pembahasan tentang peperangan.

Di situ pula kami akan menyebutkan penjelasan tentang
perselisihan perbuatan Nabi SAW yang secara langsung menghapus
tulisan. Sedangkan yang dimaksud di tempat ini, penulis hanya
mencukupkan dengan tulisan "Muhammad Rasulullah" tanpa
menisbatkan kepada bapak maupun kakek. Lalu hal itu diakui oleh
Nabi SAW, dan beliau sendiri hanya menyebutkan "Muhammad bin
Abdullah" tanpa tambahan. Semua ini terjadi karena tidak ada

kekhawatiran akan terjadi kesamaran dengan nama orang lain.

7. Berdamai Dengan Kaum Musyrikin

,*t *ht ,k dt f .tU6'; J';" Jtti .otJ- grf e y
Ei; s> f U et y.; *\t si ;r'r<r:c;ik ;

ei y h' * 4' * )46 ir;ii O'L Gj ?f
Sehubungan dengan masalah ini, dinukil dari Abu Sufuan.

Auf bin Malik berkata, "Diriwayatkan dari Nabi SAW,
'Kemudian terjadi perdamaian di ontara kalian dengan bani
Ashfar'. "
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Sehubungan dengan ini dinukil dari Sahal bin Hunaif, "sungguh
aku telah melihat diri-diri kami pada peristiwa Abu Jandal". dan

Asma' serta Al Miswar dari Nabi SAW.

' '' ' .t.. \.. . o- :ll AL- :,1u t,51- u - --- 4L it u7: flG .J.:,5,'* 6vL\€-i,:b
'rf j,i*i -:x * fr-;, i;'q 4, *3 * \, J,
,i rl,!; i'4, q i€, uj |d\ i:,; W icrt';,, |t:i j;
)&,vr ,ir-U \j ,16 a$ A'4i +rCiW,i"oi ,p3
t;j ::i €,W. J:rL l;,;, .:f r ,i.F\ +1^rr :r)LLJr

:r 'iil J:rLt;i;:6 *,F:n';\-p l' *; l,Ss dI
;.'

.g>LJr -,+=.

2700. Dari Abu Ishaq, dari Al Bara' bin Azib RA, dia berkata,
''Nabi SAW mengadakan perdamaian dengan orang-orang musyrik
pada peristiwa Hudaibiyah atas 3 perkara; barangsiapa datang

kepadanya dari kalangan kaum musyrikin, maka orang itu
dikembalikan kepada mereka. Barangsiapa datang kepada mereka dari
kalangan kaum muslimin, niscaya mereka tidak mengembalikannya.
Dia akan masuk Makkah pada tahun berrkutnya, lalu tiriggal di sana

selama 3 hari, tidak memasukinya (dengan membawa senjata) kecuali
berada di dalam sarungnya; baik pedang, busur dan yang sepertinya.

Datanglah Abu Jandal terseok-seok dengan belenggunya, maka Nabi
SAW mengembalikannya kepada mereka."

Abu Abdillah berkata. "Muammal tidak menyebutkan dari
Suffan tentang Abu Jandal. Dia berkata, 'Kecuali dengan senjata

berada dalam sarungnya'."
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2701. Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW keluar untuk
melaksanakan umrah. Maka, oftmg-orang kafir Quraisy menghalangi
beliau ke Baitullah (Ka'bah). Beliau pun menyembelih hewan
kurbannya, dan mencukur rambutnya di Hudaibiyah. Beliau
memutuskan kepada mereka bahwa dirinya akan melakukan umrah
pada tahun berikutnya. Beliau sAw tidak akan membawa senjata
kecuali pedang dan tidak akan menetap di sana kecuali sebagaimana
mereka kehendaki. Beliau pun melakukan umrah pada tahun
berikutnya dan memasukinya sebagaimana disebutkan dalam
perjanjian damai. Setelah menetap selama 3 hari, mereka
memerintahkannya untuk keluar, maka beliau SAW pun keluar.

t " ! , ,. ,. tc2 to

J-t 4--elat) ,)p A

2702. Deri Sahal bin Abi Hatsmah, dia berkata, ..Abdullah bin
Sahal dan Muhayyishah bin Mas'ud bin zaid berangkat ke Khaibar
dan saat itu ia menjadi negeri yang terikat perjanjian damai....,,

Keterangan Hadits:

(Bab berdamai dengan kaum musyrikin). Maksudnya, hukum,
cara dan kebolehannya. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan

FATIIUL BAARI - 199



tentang Upeti dan perjanjian damai bersama kaum musyrikin dengan

harta dan yang lainnya.

uiJ eit a ,i kehubungan clengon ini dinukil dari Ahu

Sufyan). Maksudnya, sehubungan dengan permasalahan pada bab ini

dinukil riwayat dari Abu Sufuan. Imam Bukhari hendak

mengisyaratkan kepada hadits Abu Sufuan Shakhr bin Harb tentang

kisah raja Heraklius. Hadits ini sendiri telah dinukil dengan panjang

lebar pada awal pembahasan tema ini. Adapun yang dimaksud di

tempat ini adalah lafazh pada bagian awalnya "Sesungguhnya

Heraklius ntengirim utusan kepadanya yang saat itu bersama

rombongan dagang Quraisy pada masa perdamqian yang dibuat oleh

Rasulullah SAW bersama kaum kafir Qural'sy". Begitu pula dengan

perkataannya"Kami berada di sana untuk beberapa waktu. dan kami

tidak mengetahui apa yang beliau lakukan di sona".

,f.*'t'&"ri:i"'tk'i *'t Y il',.r; 4t * !.s l.o*',;tt)

'iJ\t 
(Auf bin Matik berkota dari Nabi SAW, "Kemudian terjadi

perdamaian di ontara kolian dengan bani Ashfar."). Ini adalah

penggalan hadits yang dia (Imam Bukhari) sebutkan melalui sanad

)'ang maushul pada pembahasan upeti dari jalur Abu Idris Al
Khaulani.

'J:r-+ g.i ?'i t;3$ 6' * U ,k yi (.sehubungan dengan ini

dinukil dari Sahl bin Hunaif,, "Sungguh aku telah melihat diri-diri
kami pada peristiwa Abu Jandal."). Ini pula merupal an penggalan

hadits yang dinukil melalui sanad yang maushul di akhir pembahasan

tentang upeti. Pada riwayat selain Abu Dzar dan Al Ashili, kalimat

"Sungguh aku telah melihat diri-diri kami pada peristiwa Abu Jandal"

tidak dicantumkan.

't'.+ft'rt;Xt (dan Asma' serta Al Miswar). Adapun hadits

Asma binti Abi Bakar, seakan-akan yang dimaksud oleh Imam

Bukhari adalah haditsnya yang telah disebutkan pada pembahasan
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tentang hibah, dimana Asma' berkata, ;*"* *" qYt;;i'rbU:
{lbuku dalang kepadoku dengan penuh harapan pada masa per.ianjian
damai dengan Quraisy.) Sedangkan hadits Al Miswar akan disebutkan
melalui sanad yang maushul pada pembahasan tentang syarat-syarat.

Hadits Al Bara' yang disebutkan di atas akan dijelaskan pada
pembahasan tentang umrah pengganti.

g>r-lJr *,:t j,i; ;v u.i ot1, ,f ,fiiJ;il l' + ij ,1,6

(Abu Abdillah berkata, "Muammal tidak menyebutkan dari Sufran
tentang Abu Jandal. Dia mengatakan, 'Kecuali dengan senjata yang
berada dalam sarungnya'.") Maksud Muammal adalah lbnu Ismail
yang telah menukil pula hadits ini bersama Abu Hudzaifah dari
Sufuan Ats-Tsauri. Akan tetapi, Mu'ammal tidak menyebutkan kisah
Abu Jandal. Dia pun mengatakan "julubb,, sebagai ganti kata
"julubban".

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar
tentang kisah perjanjian Hudaibiyah, akan tetapi dikutip secara
ringkas. Adapun penjelasannya akan diulas pada pembahasan tentang
umrah pengganti. Disebutkan pula hadits Sahal bin Abi Hatsmah
tentang pembunuhan Abdullah bin sahl di Khaibar. Maksud
pencantumarlnya di tempat ini terdapat pada kalimat "Don ia saat itu
sedang terikat perjanjian damai". Maksudnya, perjanjian damai
antara penduduknya yang terdiri dari kaum yahudi dengan kaum
muslimin. Pembahasrrnya secara tuntas akan disebutkan pada
pembahasan tentang hukuman.

8. Perdamaian Dalam Hal Pembayaran Diyat

y t* -ptt a;t oy_ {)r
*r*h'* ltrtu.r;6,:P

'oi'#:Lui'rf .r-?'*
t#) ;r\t t;bt ,u.rG
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2703. Dari Humaid bahwa Anas menceritakan kepada mereka,

sesungguhnya Ar-Rubayyi' -anak perempuan An-Nadhr-
mematahkan gigi depan seorang wanita. Mereka pun memohon agar
dikenai sanksi dengan membayar denda dan minta dimaafkan. Namun
mereka (keluarga korban) tidak mau. Mereka mendatangi Nabi SAW
dan beliau memerintahkan dilakukan qishash. Anas bin An-Nadhr
berkata, "Apakah gigi depan Ar-Rubalf i' akan dipatahkan, wahai
Rasulullah? Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran,
sungguh giginya tidak akan dipatahkan." Beliau SAW bersabda,
"Wahai Anos! Kitab Allah (menetopkctn) qishash." Lalu keluarga
korban ridha dan memberi maaf. Nabi SAW bersabda, "sesungguhnya
di antara hamba-hamba Allah ada yang bila bersumpah atas Altah,
ni s caya akan ditunoikan-Nya."

Al Fazari menambahkan dari Anas. "Kaum itu pun ridha dan
menerima pembayaran."

Keteransan Hadits:

(Perdamaian dalam hol pembayaran diyat). Yakni suatu kasus
dimana pelaku wajib dijatuhi hukuman qishash, namun kemudian
kedua belah pihak berdamai dengan syarar pelaku membayar sejumlah
harta tertentu.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tenta-ng kisah Ar-
Rubayyi', dan dia adalah bibinya Anas dari pihak bapak. Sedangkan
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perkataan Imam Bukhari "Al Fazari menambahkan". yang dimaksud
adalah Marwan bin Muawiyah.

pembayoran). Maksudnya, AI Fazari memberi tambahan atas riwayat
Al Anshari dengan menyebutkan masalah pembayaran denda. Adapun
dalam riwayat Al Anshari hanya dikatakan, "Lalu keluarga korban
ridha dan memberi maaf." Secara lahirnya, mereka tidak pula
menuntut bayaran secara mutlak. Oleh karena itu, Imam Bukhari
hendak memadukan di antara keduanya dengan mengisyaratkan
bahwa perkataan "memberi maaf' artinya tidak menuntut pelaksanaan

qishash, namun hanya menuntut bayaran. Jalur periwayatan Al Fazari
disebutkan melalui sanad yang moushul oleh Imam Bukhari pada

tafsir surah Al Maa'idah.

9. Sabda Nabi SAW Tentang Hasan bin Ali RA,'Anakku ini
Adalah Seorang Pemimpin, Semoga Allah Mendamoikan dengan
Sebab Dia Antara Dua Kelompok yang Besar" dan Firman AIIah

"Damoikanlalt di Antora Keduanya" (Qs. Al Hujuraat l49l: 9)

* U ;r*Ar lrj J;:-r' ,i; ;/Jr'+ :J$ ;; G-i f
ik ,s.,\ ji,*ot i :k J* ,)?t Jt.;i i.ts-, i.)d
-re:St * :rt osj- 4:t'i i@ .qt-ii J!r: ;- j; ,
$ ,ofut ,yi d i ,.1'y ,\'p) ,tl'i; ,tl'S; }.'ol ,:F gi

t2
.c.- c crt.

&j rt rts,.. ,
C.2 C -. . a

-:, 5 'J tLg ."
J'J IJ. J I),,.

Y*n i6$ .4! t;rbts

ql* t'fr;b ,),U ,€.*, d-
\..c.. |.t. .c zc lr. zcz .,
dJt J.cJ o)* J Jr^-rl J=9- _,-^J''i't;, 

* b'?v ,tr1,t3 jt

qq
,Jd

C.+
c

6rt
lJ-e

TATIII'L BAARI _ 2O3



* , t\ :* ; j;Jt Q'lta q 0b" I 'tv', ata
/ / /,1 , o / u o

.\rr-, j ljG s ;i!t .ii JiJ ..J\-l,Jr tS -, t:;rl:ri.-i-Ult

J,#'Jv .uL:':'fitl:k"'t .tk') k'a* ."; ff ,)E

'^Ata" .* i p ,lri ,l * \4:c ti * U'n: ':u 
tr*;

^- i' \ " '; ' 'ci:, ,i; i'5-. ci 'e '.^;s1 ,';,At'Jt;t4I1 ./", attl Jf-t

. t )

ol :J*s G-il\

o-ri q

),. c.
:a})l J-t

.lC -../.tJ.6.r or)..r

Lv-a*Ct

' 
o . n ,'..,o t-.+'i.-,.;. rr.

-La.r cjl aJ)l kJ q cJ-
LJ.

1. ,c r!. c

.(-rjai*Jl tJ,

, , ;',. .:

o -, -Ul
C. . . C2

.-tA.,

it i;o,JAI t o I ,. , 'tr1
J. e ./ .J\e

o

.,.i-rlJt

7204. Dari Abu Musa, dia berkata: Aku mendengar Hasan

berkata, "Demi Allah, sungguh telah berhadapan antara Hasan bin Ali
dan Muawiyah dengan pasukan yang sama seperti gunung." Amru bin
Ash berkata, "Sungguh aku melihat pasukan tidak akan berpaling

hingga membunuh sesamanya." Muawiyah berkata kepadanya (dan

demi Allah keduanya adalah laki-laki yang terbaik), "Wa.l:rai Amr!
Apabila pasukan mereka ini membunuh mereka itu dan sebaliknya.

lalu siapakah yang akan dapat memberi jaminan kepadaku untuk

mengurus manusia, siapakah yang memberi jaminan kepadaku untuk

mengurus istri-istri mereka, dan siapakah yang memberi jaminan

kepadaku untuk mengurus tanggungan mereka?" Lalu beliau

mengutus kepadanya 2 orang laki-laki dari suku Quraisy dari bani

Abdu Syams 
-Abdunahman 

bin Samurah dan Abdullah bin Amir
bin Kuraiz- seraya berkata, "Pergilah kalian berdua kepada laki-laki
ini, tawarkanlah atasnya, katakan kepadanya dan mohonlah

kepadanya." Keduanya mendatanginya dan masuk menemuinya, lalu

:. ', 
o 

" 
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keduanya berbicara dan mengatakan kepadanya serta memohon

kepadanya. Hasan bin Ali berkata kepada keduanya, "Sesungguhnya

kami adalah bani Abdul Muthalib, sungguh kami telah mendapatkan

(bagian) dari harta ini, dan sesungguhnya umat ini telah bergelimang

dengan darahnya sendiri." Keduanya berkata, "Sesungguhnya ia

menawarkan kepadamu begini dan begini, memohon padamu dan

memintamu." Ia berkata, "siapakah yang memberi jaminan kepadaku

atas hal ini?" Keduanya berkata, "Kamilah yang akan memberi

jaminan kepadamu." Tidaklah ia meminta sesuatu kepada keduanya

melainkan mereka mengatakan, "Kami yang memberi jaminan

kepadamu atas hal itu." Ia pun mengadakan perdamaian dengannya

(Muawiyah). Hasan berkata: Sungguh aku telah mendengar Abu

Bakrah berkata. "Aku melihat Rasulullah SAW di atas mimbar -dan
Hasan bin Ali berada di sampingnya- beliau sekali-kali melihat ke

arah manusia dan sekali-kali melihat kepadanya. lalu bersabda,

'sesungguhnya anakku ini adalqh seorong pemimpin, semogct Allah

mendamaikan dengan sebab dia antara dua kelompok yang besar dari
kal angan kaum muslimin' ."

Abu Abdillah berkata, "Ali bin Abdullah berkata kepadaku,

'Hanya saja kami mendapatkan kepastian bahwa Al Hasan mendengar

dari Abu Bakrah berdasarkan hadits ini'."

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW tentang Hasan bin Ali M, "Anakku ini
adalah sayyid, semoga Allah mendamaikan dengan sebab dia antara

dua kelompok yang besar." Dan firman Allah jalla Dzilcruhu

"Domaiknnlah di ontara keduanya"). Imam Bukhari memberi judul

bab sama seperti lafazh hadits dengan maksud menghindari kekeliruan

dan menunjukkan etikanya. Demikian pula Imam Bukhari

menyebutkan judul bab yang serupa pada pembahasan tentang fitnah

dan bencana.
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Adapun kutipannya terhadap ayat "Damaikanlah di antara
keduanya" tidak saya dapatkan kesesuaiannya dengan hadits. kecuali
bila Imam Bukhari ingin mengatakan bahwa Nabi SAW sangar

antusias untuk berpegang pada perintah Allah SWT. Sementara Allah
telah memerintahkan melakukan perdamaian. Sedangkan beliau SAW
telah mengabarkan bahwa perdamaian yang akan terjadi di antara 2
kelompok yang bersengketa akan terjadi di tangan Hasan.

*,i'f pi' L6 $ * 6t 'l' 1p U * d i't 'i' *p $3C

;.",-ru;,lr $-ritUbu Abdillah berkata, "Ali bin Abdullah berkata

kepadaku, 'Hanya saja kami mendapatkan kepostian bahwa Hasan
ntendengor dari Abu Balcrah berdasarkan hadits ini'."). Abu Abdillah
adalah Imam Bukhari sendiri, Ali bin Abdullah adalah Ibnu Al
Madini, sedangkan Hasan adalah Hasan Al Bashri. Ali bin Abdullah
berkata seperti itu, karena pada riwayat di atas Hasan Al Bashri
dengan tegas mengatakan telah mendengar riwayat itu dari Abu
Bakrah.

Imam Bukhari telah menyebutkan pula hadits ini dari Ali bin Al
Madini, dari Ibnu Uyainah pada pembahasan tentang fitnah dan
bencana tanpa menyebutkan tambahan seperti yang ada di tempat ini.

10. Apakah Imam (Pemimpin) Menyarankan untuk Berdamai?

,r1t * ai?'^ti'oi ;;1t * i i )s'5, s,i t
iu, & :tJ;;'*lF q:; ir' qr,u.a'+ 'Uut;Li ril: ,4,ki lg ,7$r, v; ',2? *i eL

t*,#rf ) itrj :J*-'tt',;A e+'i" ?\t ry:i*.
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2705. Dari Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman bahwa
ibunya, Amrah binti Abdirrahman, berkata: Aku mendengar Aisyah
RA berkata, "Rasulullah SAW mendengar suara orang berselisih di
depan pintu. Suara-suara mereka meninggi, dan ternyata salah seorang

dari keduanya minta keringanan dari yang satunya dan minta agar

bersikap lebih lembut kepadanya. Tapi yang satunya berkata, 'Demi
Allah! Aku tidak akan melakukannnya'. Rasulullah SAW keluar
menemui mereka dan bersabda, 'Manakah orang yang bersumpah

atas nama Allah tidak akan mengerjakan amar makruJ?' Orang itu
berkata, 'Aku, wahai Rasulullah! Baginya yang mana saja di antara
hal itu yang dia sukai'."

lc. ',,'- .c{,. o,

e" :rJrr gyr)l vf
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2706. Dari Al A'raj, dia berkata: Abdullah bin Ka'ab bin Malik
telah menceritakan kepadaku dari Ka'ab bin Malik bahwa ia memiliki
harta pada Abdullah bin Abi Hadrad. Lalu ia bertemu dengannya dan

terus menagihnya hingga suara mereka menjadi keras. Nabi SAW
melewati keduanya dan bersabda, "Wahai Ka'abt (Beliau
mengisyaratkan dengan tangannya seakan mengatakan separuh).

Maka, ia mengambil separuh hartanya yang ada pada orang itu dan

meninggalkan yang separuhnya.

\, to.
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Keterangan Hadits:

(Bab apakah imam [pemimpinJ men),aronkon untuk berdamai?).
Imam Bukhari hendak menyitir perselisihan dalam masalah ini.
Mayoritas ulama menyukai agar imam menyarankan untuk berdamai
meskipun salah satu pihak yang bersengketa terbukti berada di pihak
yang benar atau di pihak yang kuat. Sebagian ulama lagi tidak
memperbolehkannya. Golongan ini berasal dari kalangan ulama
madzhab Maliki.

Ibnu At-Tin mengkritik bahua kedua hadits ini tidak
mengandung persoalan pada judul bab. bahkan keduanya hanya
menjelaskan anjuran untuk meninggalkan sebagian hak. Tapi,
kritiknya ini ditanggapi bahwa isyarat untuk meninggalkan sebagian
hak semakna dengan berdamai. Di samping itu, Imam Bukhari tidak
pula menegaskan persoalan itu. Maka. bagaimana bisa ditanggapi
demikian?

*'*.iV\r Qf-tJ^rri rtls (dan ternyata salah seorang dari

keduanya minta keringanan dari yang satunya dan minta agar
bersikap lebih lembut kepadanya). Yakni, salah satunya minta
dikurangi utangnya dan mohon belas kasihan dalam hal itu.

:rf ol @ada sesuatu). Maksud "sesuatu" di sini dijelaskan

dalam riwayat Ibnu Hibban, dimana ia berkata pada bagian awal
hadits. "Seorang wanita masuk menemui Nabr Sr\W dan berkata,
'Sesungguhnya aku dan anakku membeli kurma dari si fulan, lalu
kami menghitungnya. Tidak, demi Dzar vang memuliakanmu dengan
kebenaran, kami tidak menghitung darinya kecuali apa yang kami
makan dalam perut kami atau kami beri makan kepada orang miskin.
lalu kami datang minta keringanan atas apa yang telah kami kurangi'."
(AI Hadits). Dari riwayat ini tampak bahrva perselisihan terjadi antara
penjual dan 2 orang pembeli, tapi aku tidak menemukan keterangan
tentang nama salah seorang dari mereka. Adapun pandangan sebagian
pensyarah Shahih Bukhari bahwa kedua orang yang berselisih itu
mungkin saja adalah orang yang disebutkan pada hadits berikutnya,
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sungguh merupakan kemungkinan yang sangat jauh, karena kedua

kisah menunjukkan adanya perbedaan.

;(.Jr g:-i lmanakah orang yang bersumpah). Dalam riwayat

Ibnu Hibban disebutkan, "la bersumpah untuk tidak melakukan

kebaikan 
-sebanyak 

tiga kali- maka hal itu sampai kepada pemilik

kurma."

'Ji |.lJ.t Ui ni lbaginya yang mano saja di antqro hal itu yang

ia sukai). Yakni dikurangi utangnya atau diperlakukan dengan

lembut. Dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan, "Jika engkau

menghendaki, aku menghapus apa yang mereka kurangi; dan jika

engkau mau, maka dari harta pokok. Lalu beliau menghapus apa yang

mereka kurangi." Riwayat ini memberi asumsi bahwa yang dimaksud

dengan pengurangan adalah dari harta pokok, sedangkan yang

dimaksud dengan perlakuan lembut adalah mencukupkan pada apa

yang ada tanpa menuntut tambahan, bukan seperti yang dikatakan oleh

sebagian pensyarah Shahih Bukhari bahwa yang dimaksud dengan

perlakuan lembut di sini adalah memberi tangguh.

P,elaiaran vane Dapat Diambil:

1. Anjuran untuk bersikap lembut terhadap pengutang.

Anjuran berbuat baik kepada pengutang dengan mengurangi

utang.

Larangan bersumpah untuk meninggalkan kebaikan.

Ad-Dawudi berkata, "Hanya saja perbuatan ini tidak disukai

karena mungkin seseorang bersumpah meninggalkan suatu

perbuatan yang telah Allah takdirkan untuk terjadi padanya."

Pendapat senada dinukil pula dari Al Muhallab. Tapi,

pernyataan ini ditanggapi oleh Ibnu At-Tin bahwa bila benar

demikian, niscaya tidak disukai pula bagi seseorang bersumpah

untuk mengerjakan suatu kebaikan. Maksudnya bukan seperti

2.

a
J.
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yang mereka katakan, bahkan yang tampak Nabi SAW tidak

menyukai seseorang memutuskan dirinya dari suatu kebaikan.

Ibnu At-Tin berkata, "Merupakan hal yang musykil dalam

perkara ini sabda Nabi SAW dalam kisah seorang Arab badui

yang mengatakan, 'Demi Allah! Aku tidak menambahkan atas

hal-hal ini dan tidak pula menguranginya'. Nabi SAW

berkoment ar. Gs--.a tl a*i (Beruntung, bila iq benar). Beliau

tidak mengingkari perbuatan orang Arab badui yang bersumpah

untuk meninggalkan amalan tambahan, padahal hal itu termasuk

perbuatan baik. Hanya saja mungkin dibedakan bahwa pada

kisah Arab badui berada pada kondisi dakwah kepada Islam dan

membujuk mereka agar masuk ke dalam agama Islam, maka

beliau berusaha sedapat mungkin untuk tidak menganjurkan

mereka mengerjakan perbuatan yang akan memberatkan

mereka. Berbeda dengan orang yang telah mampu melakukan

segala kewajiban dalam Islam, maka dianjuran untuk menambah

perbuatan-perbuatan baik. "
Sikap para sahabat yang sangat tanggap terhadap maksud

syariat.

Ketaatan para sahabat atas apa yang disarankan Rasulullah

SAW.

Antusias mereka untuk melakukan kebaikan.

Bersikap toleran atas apa yang terjadi di antara orang-orang

yang bersengketa berupa kegaduhan dan suara keras di hadapan

hakim.

Pengutang boleh minta keringanan dari pemilik piutang, berbeda

dengan pendapat sebagian ulama madzhab Maliki yang tidak

menyukainya dengan alasan mengurangi martabat. Al Qurthubi
berkata, "Barangkali mereka yang tidak menyukainya

memaksudkan bahwa hal itu menyelisihi yang lebih utama."

4.

5.

6.

7.

8.
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9. Menghibahkan sesuatu yang tidak diketahui. Poin ini

dikemukakan oleh Ibnu At-Tin. Tapi, pendapatnya perlu ditinjau

lebih lanjut karena apa yang telah kami kemukakan dari riwayat

Ibnu Hibban.

Adapun hadits kedua dalam bab ini (yakni hadits Ka'ab) telah

disebutkan dalam masalah pemilik piutang menyertai pengutang dan

tidak berpisah dengannya hingga haknya ditunaikan. Pembahasannya

telah dikemukakan pada bab "Menunaikan Utang dan Menyeftai

Pengutang di Masjid", pada pembahasan tentang shalat.

Ibnu Abi Syaibah dalam riwayatnya yang telah disitir memberi

informasi bahwa jumlah utang tersebut adalah 2 uqiyah.

11. Keutamaan Mendamaikan di Antara Manusia dan Berbuat
Adil di Antara Mereka

,*'t + i' * rt, J;ti6,ju ^-?nr'qe);;,I di r
l* * u6t'u A:- F

tz

.o3b ,,tiJt

2707. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersaMa, 'Setiap persendian manusia wajib atasnya sedekah setiap

hari matahari terbit, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah."

Keteransan Hadits:

Pada bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah,'i:t:" u"r$ ;r:i. J;d6

(Kamu berbuat adil di antara manusia adalah sedekah).Ini adalah

penggalan hadits panjang yang akan disebutkan pada pembahasan

mengenai jihad.

'; Jy,lu.lbt:U 1; It
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Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Dzar disebutkan
bahwa pada manusia terdapat 360 persendian.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari memberi judul
"Mendamaikan dan Berbuat Adil" sementara dia tid.ak menyebutkan
dalam hadits tersebut kecuali berbuat adil. Akan tetapi ketika Nabi
sAw mengajukan pembicaraan kepada manusia untuk berbuat adil,
dan telah diketahui di antara mereka ada yang berstatus hakim
maupun yang lainnya, maka keadilan hakim adalah saat memberi
keputusan, dan keadilan selain hakim adalah saat mendamaikan."

Ulama selain Ibnu Al Manayyar berkata, ..Mendamaikan

merupakan salah satu bagian dari keadilan. Maka, menyebutkan adil
setelah mendamaikan merupakan gaya bahasa menyebutkan kata yang
bersifat umum setelah kata yang bersifat khusus.,,

12. Apabila Imam Mengisyaratkan untuk Berdamai, Namun
Pihak yang Berperkara Menolak, Maka Hendaknya Hakim

Memutuskan dengan Hukum yang Jelas

';ft L:"rJ- ors jJt oi ;Jr ; i|; d?i ,,su "Gtlt *
* ht J:" it );, Jt rrrr*, i lti\t', \r,r'rc
lt J*; Jt- ,6k q oqdj 6tr ;'4t q gt: ,f. &t'4 .!)c jt'y',f I;: G.r, ,;:l'rL; *it *
,1r )i; Lt o* :+ ,r t:k tt ^i,r J;, ri- :Jw',srLJ,\r

,;?u.rtarr U*,-*r ;,fi ,;rG'i *ryh,-u
,k yt J;rtki ..!l 4L *+ *:rqr hr & r,' J;,
,5L:c*'r'i ?'f0, lj *',et'+'J:t;L;lo i,
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ap'^L ;') ;"&t &', *r h' & a' 'J-'rtsrr;\t'*i

\t*; a; :: *i s'irr,*1t'Jt i:"-i Js',$)t*r
(W1F .;^i'! rK;.J" & o t'l't tf|t3 N1 :U1 

*e,

2708. Dari Az-Zuhr| dia berkata: Urwah bin Az-Zubair

mengabarkan kepadaku bahwa Az-Zubair pernah menceritakan,

sesungguhnya dia berperkara dengan seorang laki-laki dari kalangan

Anshar yang turut serta dalam perang Badar kepada Rasulullah SAW

berkenaan dengan saluran air di Hanah yang mereka gunakan

bersama untuk menyiram tanaman. Rasulullah SAW bersabda kepada

Az-Zubair, "siramlah, wahai Zubair, kemudian kirimkanlah kepada

tetanggamu!" Laki-laki Anshar itu marah dan berkata, "Wahai

Rasulullah! Karena ia adalah anak pamanmu?" Wajah Rasulullah

SAW memerah kemudian beliau bersabda, "Siramlah, wahai Zubair,

kemudian tahanlah hingga sampai ke tanggull" Saat itu Rasulullah

SAW memenuhi hak Zubair. Sebelumnya Rasulullah SAW

menyarankan Az-Zubair agar memberikan keleluasaan bagi dirinya

dan laki-laki Anshar sekaligus. Tapi ketika laki-laki Anshar itu
membuat Rasulullah SAW marah, maka beliau memenuhi hak Az-
Zubair dalam hukum yang tegas. Urwah berkata: Az-Zubair berkata,

"Demi Allah! Aku tidak mengira ayat ini turun kecuali berkenaan

dengan masalah itu, 'Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya)

tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalom perkara

yong mereka perselisihkan'. " (Qs. An-Nisaa [a]: 65)

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan kisah perselisihan Az-Zubair dengan

laki-laki dari kalangan Anshar mengenai penyiraman tanaman kurma.

Penjelasannya telah diulas dengan tuntas pada pembahasan tentang

minuman. Adapun kalimat "tapi ketika laki-laki Anshar itu membuat
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Rasulullah SAW maralr" menurut Al Khaththabi adalah perkataan Az-

Zuhri yang disisipkan ke dalam hadits.

13. Perdamaian di Antara Para Pemilik Utang dan Ahli Waris,
serta Tindakan Sembrono Dalam Masalah itu

,r-",- rta, rii r"ii 'iV 
le-iil, erA!-'oi;t | :0.6 i.r',Svj

.+t) ,* €';_il qfl .Gi oY

Ibnu Abbas berkata, "Tidak mengapa jika 2 sekutu saling

berbagi, yang satu mengambil utang dan yang satu mengambil harta,

apabila musnah pada salah seorang dari keduanya, maka ia tidak dapat

menuntut ganti rugi pada sahabatnya."

I. .t !
€-,'

i"
Jtllt

:lG t# ?nr uy, i' f / /.G'* oq i it ,f
f;i 4L q.'F, trbt-'6i *r;s ,* |*; ,';; f} oi
'i u\ L';i *t ^1, \, * C,'*t; ,iu, o*'of rr;-

*) f iu' ;* lt J;t Uii i:-)t e'e; .r't* ri1

Li' ,io'i f )"rG;i *';* ,:*-) K t .;rl;
,pi ,:^*t yf !i €i ;' 'i tri s; a .r+\i 'tiYV

3'i -;;i i:;; + 'rt ,lo'j +i ?n* "tt; ,ei 'F -^?t;

.'i cvi'o';i ./t *j f h' -,r- l' );r 6 -+ti
'e\t: tilr'rn,yr.6 .rit:v'#:t k ci c-:r :)ta'4

.utlk'oi :* 
" *;qr h' ,,r; .l' J;,
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2709. Dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir bin Abdillah RA, dia

berkata, "Bapakku meninggal dunia dan dia memiliki utang. Aku

menawarkan kepada para pemilik piutang untuk mengambil kurma

sebagai bayarannya, tetapi mereka menolak, dan mereka menganggap

kurma tersebut tidak dapat melunasi hak mereka. Aku datang kepada

Nabi SAW dan menyebutkan hal itu kepada beliau. Maka beliau

bersabda, 'Jika engkau telah memetiknya dan meletakkan di

tempatnya. beritahukan kepado Rasulullahl'. Beliau datang bersama

Abu Bakar dan Umar. Beliau duduk di dekatnya dan memohon

keberkahan kemudian bersabda. 'Panggillah pora pemilik piutang dan

lunasi hak merekal' Aku tidak meninggalkan seorang pun yang

memiliki piutang pada bapakku melainkan aku melunasinya' dan

tersisa sebanyak 13 wasaq;7 wasaq ajwah dan 6 wasaq laun, atau 6

ajwah dan 7 laun. Aku pun datang kepada Rasulullah SAW saat

maghrib dan menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau tertawa dan

bersabda, 'Datanglah kepada Abu Bakor dan Umqr, lalu ceritakan

kepada keduanya!' Maka keduanya berkata, "sungguh kami telah

mengetahui 
-bahwa 

manakala Rasulullah SAW melakukan itu-
niscaya hal itu yang akan terjadi."

Hisyam berkata: Diriwayatkan dari Wahb, dari Jabir "Shalat

Ashar" tanpa menyebutkan "Abu Bakar" dan tidak pula menyebutkan

"tertawa". Dikatakan pula, "Bapakku meninggalkan utang 30 wasaq."

Ibnu Ishak berkata: Diriwayatkan dari Wahab dari Jabir "Shalat

Zhuhur."

o , o, c . .tt. o I t or t1rl'

JW f *S,f art u,r Jr Jr-eJ
4' , /
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Keterangan Hadits:

(Bab perdamoian di antara puro pemilik utung dan ohli waris.

.serto tindakan sembrono dalam masalah itu). Yakni, ketika tukar-

menukar. Sisi penetapan dalil terhadap masalah itu telah dikemukakan

pada pembahasan tentang mencari pinjaman. Maksudnya, membayar

utang tanpa mengukur atau menimbang itu diperbolehkan, meskipun

bayaran adalah dari jenis barang yang diutang ataupun lebih kurang

darinya. Hal ini tidak tercakup dalam larangan tukar-menukar tanpa

mengukur atau menimbang barang yang dipertukarkan, karena dalam

hal pembayaran utang tidak terjadi pertukaran secara langsung dari

kedua belah pihak.

o.fi jl. f& it Jgi lbnu Abbas berkata... dan seterusnya).

Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Ibnu Abi
Syaibah, dan penjelasannya telah disebutkan pa{a bagian awal

pembahasan tentang pemindahan utang. Sedangkan hadits Jabir akan

dibicarakan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

t't'p ifi-Jt (Hisyam berkoto, "Diriwayatkan dari

lYahab"). Hisyam yang dimaksud adalatr Hisyam bin Urwah,

sedangkan Watrab adalatr Wahb bin Kaisan. Riwayat Kaisan ini telatr

disebutkan pada pembahasan tentang mencari pinjaman.
t ,.

-{hlt 6)1-:, /y ,* fi t OEJlIt Jtii (bnu Ishok berksta,

"Diriwayatkan dari Wahb, dari Jabir'Shalat Zhuhur'. '). Maksudnya,

Ibnu Ishaq meriwayatkan hadits dari Watrab bin Kaisan seperti

diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwatr, hanya saja keduanya berbeda

dalam menentukan shalat waktu Jabir mendatangi Nabi SAW untuk

mengabarkan kisahnya. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa saat itu adalah

shalat Zruhur, sementara Hisyam mengatakan shalat Ashar,

sedangkan Ubaidillah bin Umar mengatakan shalat Maghrib.

Ketiga oftmg ini telatr meriwayatkan dari Wahab bin Kaisan dari

Jabir. Seakan-akan perselisihan seperti ini tidak menyebabkan

keakuratan kandungan hadits menjadi cacat, karena yang menjadi
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maksud utama adalah menjelaskan keberkahan Nabi SAW pada

kurma, dimana ketiganya sepakat menyatakan hal tersebut. Adapun

penentuan shalat waktu Jabir menceritakan kisahnya kepada Nabi

SAW, tidak memberi faidah yang besar.

L'; r't (6 wa,saq laun). Kurma ienis laun adalah kurma selain

ojwah. Ada pula yang mengatakan bahwa kurma laun adalah kurma

yang mutunya rendah. Sebagian mengatakan bahwa kurma laun

adalah kurma yang lembut dan halus. Sebagian lagi mengatakan ia

adalah kurma campuran dari berbagai jenis. Kemudian pada tafsir

surah Al Hasyr akan disebutkan bahwa liinah merupakan salah satu

nama kurma.

14. Perdamaian dengan Utang dan Barang

.4.bb

2710. Dari Ibnu Syihab, Abdullah bin Ka'ab mengabarkan

kepadaku bahwa Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadanya,

sesungguhnya dia menagih utang pada Ibnu Abi Hadrad pada saat

Rasulullah SAW berada di masjid. Maka, suara keduanya meninggi
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hingga didengar oleh Rasulullah SAW yang saat itu berada di
rumahnya. Rasulullah SAW keluar menuju keduanya hingga
menyingkap tirai kamarnya dan berseru kepada Ka'ab bin Malik.
Beliau bersabda, "Wahai Ka'ab!" Ka'ab berkata, "Aku menyambut
panggilanmu. wahai Rasulullah!" Beliau mengisyaratkan dengan

tangan beliau agar mengurangi separuhnya. Ka'ab berkata, "Aku telah
melakukannya, wahai Rasulullah!" Rasulullah SAW bersabda.
" Berdirilah dan lunasi haknya. "

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ka'ab bin Malik dan kisahnya
bersama Ibnu Abi Hadrad. Hadits ini telah disebutkan sebelum 3 bab

)'ang lalu. Ibnu At-Tin mengatakan bahwa hadits ini tidak ada

sangkut-pautnya dengan judul bab. Akan tetapi, perkataannya

ditanggapi bahwa di dalamnya terdapat perdamaian berkenaan dengan

utang. Maka. seakan-akan Imam Bukhari mengikutsertakan
kepadanya perdamaian yang berkenaan dengan barang, karena hal ini
lebih sesuai.

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat bahwa apabila
seseorang berutang dirham pada orang lain, lalu ia melakukan
negosiasi (berdamai) dengan pemilik piutang untuk membayar utang
tersebut dengan dirham yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah
utang, maka hal ini diperbolehkan apabila telah jatuh tempo. Jika
belum jatuh tempo. maka tidak boleh dikurangi sedikitpun jika ridak
diserahterimakan saat itu jrgr. Jika pengutang bernegosiasi
(berdamai) dengan pemilik piutang setelah jatuh tempo untuk
membayar dirham dengan dinar atau dinar dengan dirham. maka ini
diperbolehkan, namun dengan syarat diserahterimakan saat itu juga."
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Penutup

Pembahasan tentang perdamaian memuat 3l hadits yang marfu'

dan 12 hadits memiliki sanad yang mu'allaq, sementara sisanya

memiliki sanad yang moushul. Hadits yang diulang pada pembahasan

ini dan pembahasan sebelumnya berjumlah l9 hadits' sedangkan yang

tidak diulang sebanyak l2 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim kecuali

hadits Abu Bakrah tentang keutamaan Hasan dan hadits Auf bin Al

Miswar yang disebutkan dengan sanad yang mu'allaq.

Pada pembahasan ini juga terdapat 3 atsar dari para sahabat dan

generasi sesudahnya.
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54. KITAB SYARAT-SYARAT

l. Syarat-syarat yang Diperbolehkan dalam Islam, Hukum-
hukum serta Baiat

i ,FL oL';-er i(t lSt;.';;; *ii i,Su 7V it *
":- \ ?- , ,', o / o. , o'r..ro. \.', . ',.c .+; Ir & n' J-., ,at>,-pt f ot.il t;i:, \t 'ou, A,fi

U,WLit*ig r:t';y2 1,.*U Jb';tt il',iu':r.':
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2711-2712.Dari Ibnu Syihab. dia berkata: Urwah bin Az-Zubair
mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Marw-an dan Al Miswar
bin Makhramah RA mengabarkan dari riwayat para sahabat

Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ketika Suhail bin Amr membuat

perjanjian, maka saat itu di antara yang dipersyaratkan oleh Suhail bin
Amr kepada Nabi SAW adalah; 'Tidak seorang pun yang datang

kepadamu dari kami 
-meskipun 

ia memeluk agamamu- melainkan
engkau mengembalikannya kepada kami, dan engkau membiarkan
antara kami dengan orang itu'. Kaum muslimin tidak menyukai hal itu
dan mereka merasa berat menerimanya. Tapi Suhail tidak mau kecuali
seperti itu. Maka, Nabi SAW membuat perjanjian dengannya atas

dasar itu. Saat itu Nabi SAW mengembalikan Abu Jandal kepada

bapaknya, Suhail bin Amr. Tidak seorang pun yang datang kepadanya
pada masa itu dari kaum laki-laki melainkan dikembalikan meskipun
seorang muslim. Lalu datanglah wanita-wanita beriman yang

berhijrah, dan Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'aith termasuk

orang-orang yang keluar kepada Rasulullah SAW pada saat itu (dan ia
telah dimerdekakan). Keluarganya datang meminta kepada Nabi SAW
agar mengembalikannya kepada mereka, tetapi Nabi SAW tidak
mengembalikannya kepada mereka karena Allah menurunkan firman-
Nya berkenaan dengan mereka, 'Hai orang-orang yong beriman,

apabila datang berhijrah kepada kamu perernpuan-perempuan yang
beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka...' hingga
firman-Nya '...dan orqng-orang kafir itu tiada pulct halal bagi
rnereks'. " (Qs.Al Mumtahanah [60]: 10)

'irt 'S': + i" .U it'J;, ,-ti :a::.G

ou;3Jt €rE 'il tt*I -J"!, \4i r{) :
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!"\LW"6 r;j ,a;.r)t *i
2713. Urwah berkata: Aisyah telah mengabarkan kepadaku

bahwa Rasulullah SAW menguji mereka atas dasar ayat ini "Hai
orang-orang yang beriman, apobila datang berhijrah kepada kamu

perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uii
(ceimanan) mereka..." hingga firman-Nya "...Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang." Urwah berkata: Aisyah berkata, "Barangsiapa di

antara mereka ada yang mengakui syarat ini, maka Rasulullah SAW

bersabda kepada mereka 'Aku telah membaiatmr.r'. Itulah kalimat yang

beliau ucapkan kepada mereka. Demi Allah, tangan beliau sama sekali

tidak pernah menyentuh tangan wanita dalam berbaiat. Beliau tidak

membaiat mereka melainkan dengan perkataan beliau."

,. t c/,/ ', '-. lo, ^n,. / .,J;r'd:-t;. :Jfr'ou lt ,*, (t-i '+ :Ju u>[c I )Vl ;
-i:-'J* $t'r,* b?6 *', ^)L h' ,rL.l'

2714. O*'i Ziyuab,l'r,uqun, aiu U"rt u,u, "Aku *.na.ng* l*i,
RA berkata, 'Aku membaiat Rasulullah SAW dan beliau

mempersyaratkan kepadaku memberi nasihat kepada setiap muslim'."

,'Js & ?nt o*, At
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2715. Dari Qais bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah RA, ia
berkata, "Aku berbaiat kepada Rasullullah SAW untuk mendirikan
shalat, mengeluarkan zakat dan memberi nasihat kepada setiap
muslim."

Keteransan Hadits:

(Bab syarat-syorat yang diperbolehkan dalam Islam, hukum-
hukum dan baiat). Demikian yang disebutkan oleh Abu Dzar.
Sementara dalam riwayat selainnya, kalimat "Kitab Syarat-syarat"

tidak dicantumkan. Syarat adalah sesuatu yang bila dinafikan
berkonsekuensi penafian perkara lain, selain sebab. Adapun yang

dimaksud di tempat ini adalah penjelasan hal-hal yang diperbolehkan
dan tidak diperbolehkan di antara syarat-s1"arat tersebut.

(Dalam Islam). Maksudnya, ketika akan masuk Islam.
Contohnya. seorang kafir ketika akan masuk Islam boleh
mempersyaratkan agar tidak diwajibkan pindah dari suatu negeri ke
negeri yang lain. Namun, dia tidak boleh mempersyaratkan untuk
tidak shalat. Adapun maksud "Hukum-hukum" adalah akad dan
interaksi sosial (muamalah). Sedangkan penyebutan kata "Baiat"
termasuk bentuk penyebutan kata yang bersifat khusus setelah yang

umum.

|t;$, ;ie irr k ilr J;.-lt qt; 'ci';r-e orr-li-(keduonya

mengabarkan dari paro sahabat Rasulullah 
-SAW) 

Demikian
dikatakan oleh Uqail dad. Az-Zuhri. Sedangkan periwayat selainnya
hanya mencukupkan dengan menukil hadits ini dari Al Miswar bin Al
llJakhramah dan Marwan bin Al Hakam" Tapi, dari riwayat Uqail
diketahui bahwa riwayat dari keduanya mursal. Hal ini benar, karena

keduanya tidak sempat menyaksikan kejadian secara langsung. Atas
dasar ini, maka hadits di atas termasuk kelompok riwayat yang dinukil
dari sahabat yang tidak disebutkan namanya. Maka, tidak tepat sikap

sebagian penulis kitab l/ Athraf yang memasukkan hadits di atas

dalam kelompok hadits Al Miswar dan lrIarwan, sebab Marwan tidak
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sempat mendengar langsung dari Nabi SAW dan tidak pula tergolong

sahabat. Adapun Al Miswar pernah mendengar langsung dari Nabi

SAW, tetapi dia -yang saat itu masih kecil- datang bersama

bapaknya kepada Rasulullah SAW setelah pembebasan kota Makkah,

padahal kisah ini terjadi 2 tahun sebelumnya.

)*;'J?:,i= ir? I ltretitca Suhail bin Amr ntembuat

perjanjian). Demikian Imam Bukhari mengutip kisah dari satu hadits

yang panjang. Hadits yang dimaksud akan ia nukil secara lengkap

setelah beberapa bab, dari jalur lain, yaitu dari Ibnu Syihab.

Adapun perkataan Imam Bukhari "Urwah berkata: Aisyah telah

mengabarkan kepadaku", sanadnya berkaitan dengan sanad hadits

pertama. Penjelasannya akan dipaparkan pada bagian akhir

pembahasan tentang nikah. Sedangkan hadits Jarir telah dikemukakan

pada bagian akhir pembahasan tentang iman.

2. Apabila Seseorang Menjual Kurma yang Telah Dikawinkan

\t -* it J:-,
'bH'oi 't\ gQi.

oi tQL \t *r';^" ;
tt;r'-'j i # L6

), c. o / ,rl o .
dll -t-, '-9 ,3U '9.uLt)

4/
Az

A :Js'rL': &
'- t:"i'Lt-.ll

2716. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Barangsiapo menjual kurma yang telah dikawinkan,

maka buahnya untuk penjual kecuali pembeli mempersyaratkannya. "

Keterangan:

(Bab opabila seseorang menjual kurma yang telah dikawinkan).

Abu Dzar menambahkan dari Al Kasymihani, "Dan Pembeli tidak

Mempersyaratkannya." Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits
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Ibnu Umar yang telah disebutkan pada pembahasan tentang jual-beli.

Imam Bukhari tidak menyebutkan pelengkap atas kalimat bersyarat

pada judul bab" karena merasa cukup dengan keterangan yang

tercantum dalam hadits.

3. Syarat-syarat Dalam Jual-beli

;'r1 oi :'i';i t['i, h' et a-xa ri;')'; t *W ;t *
,' . ,-' . ' .,* VY'y"*t *<;'t,VY q.ry a^x.G o,G

fY * ,fi"oi rrli oy *i Jlqrta^*.G AUG
'ty tlts', f;G \$i J\;r; d: t?i .'.), J.!:i\') ;'&j
':): -'3x !'i\': g tt&':'J*i1 ,rlL '# 'oi oiu
i'tlt rjr; ,u;*G qc; :q'Jvi &')' y \t J:" i" );),

..ol o .,.e;9t,/.

2717. Dari Ibnu Syihab, dari Urwah bahwa Aisyah RA

mengabarkan kepadanya: Sesungguhnya Barirah datang kepada

Aisyah meminta bantuan untuk membayar setorannya, dan ia belum

menunaikan setorannya itu sedikitpun. Aisyah berkata kepadanya,

"Kembalilah kepada familimu, jika mereka menginginkanku untuk

membayar setoranmu dan wala'-mu menjadi milikku, maka aku akan

melakukannya." Barirah menyampaikan hal itu kepada familinya,

namun mereka menolak dan berkata, "Jika dia mau mengharapkan

pahala semata atasmu, maka hendaknya ia melakukannya dan

rvala'mu untuk kami." Aisyah menceritakan hal itu kepada Rasulullah

SAW, maka beliau bersabda kepadanya, "Belilah dan merdehknnlah,

sesungguhnya wala' (nasab dan pewarisan budak yang telah

dimerdelrakan) itu hanya milik orang yang memerdekakan."

226 - FATIII'L BAARI



Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah tentang kisah Barirah.

Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang

pembebasan budak. Hanya saja Imam Bukhari menyebutkan judul bab

secara mutlak, karena adanya perincian dalam berpedoman pada

hadits itu di kalangan ahli fikih.

4. Apabila Pembeli Mempersyaratkan Punggung Hewan
(pemanfaatan hewan) ke Tempat yang Ditentukan, Maka Ini

Diperbolehkan

q,Vc ;L lA UG i-L:* ;tvit?3 n* F o.,i t
i, 1'; J:"'*:tt i ,,+i *'; f ,* *; rk trt ^* ?nr
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2718. Dari Abu Nu'aim, Zakariya telah menceritakan kepada

kami, dia berkata: Aku mendengar Amir berkata: Jabir RA
menceritakan kepadaku bahwa dia berjalan mengendarai unta

miliknya yang telah kepayahan. Nabi SAW lewat, maka beliau

memukulnya. Tiba-tiba unta itu berjalan tidak seperti biasanya.

Kemudian Nabi SAW bersabda, "Juallah unta itu kepadaku seharga I
uqiyah. " Maka, aku pun menjualnya dan mengecualikan bawaannya

hingga sampai kepada keluargaku. Ketika kami telah sampai, aku

datang kepada beliau dengan membawa unta, dan beliau melunasi

harganya kepadaku. Kemudian aku pulang dan beliau mengirim

seseorang di belakangku (untuk memanggilku). Beliau bersabda, "Aku

tidak bermaksud mengambil untamu, ombillah untamu itu, ia adalah

hartamu."

Syu'bah berkata, "Diriwayatkan dari Mughirah, dia berkata dari

Amir, dari Jabir, 'Rasulullah SAW membawaku di atas punggung

unta itu sampai ke Madinah'." Ishaq berkata, "Diriwayatkan dari Jarir,
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dari Mughirah, 'Aku menjualnya atas dasar aku akan menaiki

punggungnya sampai ke Madinah'." Atha' dan yang lainnya berkata,

"Untukmu punggungnya sampai ke Madinah." Muhammad bin Al
Munkadir berkata, "Diriwayatkan dari Jabir, 'Dia mempersyaratkan

(menaiki) punggungnya hingga ke Madinah'." Zaid bin Aslam

berkata, "Diriwayatkan dari Jabir, 'Untukmu (menaiki) punggungnya

sampai engkau kembali'." Abu Az-Zubair berkata, "Diriwayatkan dari

Jabir, 'Kami membawamu di atas punggungnya hingga ke Madinah'."

Al A'masy berkata, "Diriwayatkan dari Salim, dari Jabir, 'Engkau

menungganginya untuk sampai kepada keluargamu'." Abu Abdullah

berkata, "Menurutku, riwayat yang mempersyaratkan adalah lebih

banyak dan lebih shahih;'

Ubaidullah dan Ibnu Ishaq berkata, "Diriwayatkan dari Wahab,

dari Jabir, 'Nabi SAW membelinya dengan harga I uqiyah'." Hal

serupa dinukil pula oleh Zaid bin Aslam dari Jabir. Ibnu Juraij

berkata, "Diriwayatkan dari Atha' dan selainnya dari Jabir. 'Aku
mengambilnya dengan harga 4 dinar'." Jumlah ini sama dengan I

uqiyah menurut perhitungan bahwa 1 dinar sama dengan 10 dirham.

Sementara dalam riwayat Mughirah dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, tidak

dijelaskan tentang harganya. Demikian pula dalam riwayat Ibnu Al
Munkadir dari Abu Az-Zubair, dari Jabir.

Al A'masy berkata, "Diriwayatkan dari Salim, dari Jabir, 'Satu

uqiyah emas'." Abu Ishaq berkata, "Diriwayatkan dari Salim dari

Jabir, 'seharga 200 dirham'." Daud bin Qais berkata, "Diriwayatkan

dari Ubaidillah bin Miqsam, dari Jabir, 'Beliau membelinya di jalan

Tabuk'. Aku kira beliau mengatakan, 'Seharga 4 uqiyah'." Abu

Nadhrah berkata, "Diriwayatkan dari Jabir, 'Beliau membelinya

seharga 20 dinar'." Tapi perkataan Asy-Sya'bi "seharga 1 uqiyah"

lebih banyak didukung oleh riwayat. Riwayat yang menyebutkan

syarat adalah lebih banyak dan shahih dalam pandanganku, demikian

dikatakan oleh Abu Abdullah.
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Keterangan Hadits:

(Bob apabila penjual memper.syaratkqn [menaikiJ punggung
hewan ke tempat yang ditentukan, maka ini diperbolehkan). Imam
Bukhari menetapkan hukum permasalahan secara tegas, karena
menurutnya dalilnya sangat kuat. Akan tetapi, persoalan ini
merupakan salah satu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama.
Begitu pula dengan masalah yang serupa dengannya, seperti
mempersyaratkan tinggal di rumah yang telah dijual dan
memanfaatkan pelayanan budak.

Mayoritas ulama mengatakan bahrva jual-beli ini tidak sah,
karena syarat tersebut menafikan konsekuensi dari akad (transaksi). Al
Auza'i, Ibnu Syubrumah, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan ulama
lainnya mengatakan bahwa jual-beli dianggap sah dan persyaratan
diposisikan sebagai pengecualian. Karena, apa yang dipersyaratkan
bila diketahui kadarnya, maka sama harnya dengan seseorang yang
menjual barang dengan harga 1000 kecuali 50 dirham (misalnya).
Imam Malik sependapat dengan mereka bira waktunya tidak terlalu
lama. Adapun maksimal waktu yang diperbolehkan menurutnya
adalah 3 hari. Hujjah mereka adalah hadits yang dinukil oleh Imam
Bukhari pada bab di atas.

Imam Bukhari mengukuhkan pandangan yang mengatakan
bahwa dalam riwayat-riwayat itu terdapat persyaratan. Namun,
jumhur ulama menjawab bahwa redaksi hadits berbeda-beda; di antara
mereka ada yang menyebutkan syarat, sebagian menyebutkan indikasi
adanya syarat, sebagian lagi menyebutkan hal terjadinya atas dasar
hibah. Di samping itu, kejadian ini bersifat khusus dan mengandung
berbagai kemungkinan. Kemudian ia bertolak belakang dengan hadits
Aisyah mengenai kisah Barirah yang menyebutkan pembatalan syarat
yang menyelisihi konsekuensi akad, seperti yang telah dijelaskan pada
bagian akhir pembahasan tentang memerdekakan budak. Telah dinukil
pula melalui jalur yang shahih dari Jabir tentang larangan jual-beli
yang disertai pengecualian. Riwayat Jabir dikutip oleh para penulis

23O _ FATIIUL BAARI



kitab Sunan dan sanatlnya shohih, sebagaimana dinukil pula larangan

iual-beli disertai syarat.

Semua argumentasi jumhur dapat dijawab dengan mengatakan

bahwa yang menafikan maksud jual-beli hanyalah syarat-syarat

tertentu, seperti ketika membeli budak wanita, maka penjual

mempersyaratkan tidak boleh dicampuri (digauli); atau ketika

membeli rumah, penjual mempersyaratkan agar tidak ditempati;

begitu pula ketika membeli hewan penjual mempersyaratkan agar

tidak dinaiki dan yang semisalnya. Adapun bila dipersyaratkan

sesuatu yang diketahui untuk waktu tertentu, maka tidak dilarang.

Mengenai hadits yang melarang pengecualian, maka dalam hadits itu

sendiri dikatakan, "Kecuali bila diketahui." Dari sini diketahui bahwa

yang terlarang hanyalah pengecualian yang tidak diketahui

batasannya. Sedangkan sanad hadits tentang larangan jual-beli dan

syaratnya masih diperselisihkan. Di samping itu, masih mungkin

untuk ditakwilkan.

t4,13-3 i p;; ,'Jb';-;jotE 'rfi (Betiau berjalan dengan

mengendarai unta-*r,rOrir roir r',ton kepayahan). Yakni kelelahan.

Dalam riwayat Ibnu Numair dari Zakariya yang dikutip oleh Imam

Muslim disebutkan, 'o:;i- oi lt6,?13 ff {" 1- oti '^fi (dia berjalan

mengendarai unta lalu kepayahan, maka dia hendak melepaskannya).

Tapi, bukan berarti dia menjadikannya sebagai sa'ibah (yakni

melepaskannya dan tidak boleh ditunggangi oleh seorang pun) seperti

yang terjadi pada masa Jahiliyah, karena yang demikian itu tidak

diperbolehkan dalam Islam.

Dalam riwayat Al Mughirah dari Asy-Sya'bi pada pembahasan

tentang jihad disebutkan, erffi *t y ir' ..p Ar Jr-l e.'r"
'4-i3-:l't ,+i U d,e$ f 1 @ku berperang bersama Rasulullah

SAW, beliau pun menyusulku dan aku menaiki unto penyiram milikku

yang telah payah dan hampir-hampir tidak mompu berjalan).

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menentukan perang
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ini, seperti akan disebutkan. Dalam riwayat Al Bazzar dari jalur Abu

Al Mutawakkil dari Jabir bahwa unta tersebut berwarna merah.

'i ot-s U.'r"t &3 It ht e'4t'i (Noui SAW tewat, maka

beliau memukul unta itu serta berdoa untuknya). Dalam riwayat Imam

Muslim dan Ahmad melalui jalur ini disebutkan,'i ;OSt *lr4e
(Beliau memukul unta dengan kakinya dan mendoakannya). Lalu
dalam riwayat Yunus bin Bukair dari Zakariya yang disebutkan Al
Ismaili, qi J;, ;* 6 e #'i ott *'t y io, .p yt J"r4'n'P
'oL {Rasulultah SAI( memukulnya dan berdoa untuknya, lalu unto itu

berjalan tidak seperti sebelumnya). Dalam riwayat Mughirah yang

disitir terdahulu disebutkan .'i O'::t e7V (Beliau menghentaknya dan

ntendoakannya).

Kemudian dalam riwayat Atha' dan lainnya dari Jabir yang telah

disebutkan pada pembahasan tentang perwakilan, "Nabi SAW
melewatiku dan bertanya, 'Siapa ini?' Akt menjawab, 'Jabir bin

Abdullah'. Beliau bertanya, 'Ada apa denganmu?' Aku berkata, 'Aku
menaiki unta yang lamban'. Beliau bertanya, 'Apakah kamu membawa

tangkai kayu? ' Aku menjawab, 'Ya!' Beliau bersabda, 'Berikanlah

kepadaku!'Aku memberikan kepadanya dan beliau memukul unta itu
dengannya, serta menghentaknya. Maka, sejak saat itu ia selalu berada

di depan rombongan."

Dalam riwayat An-Nasa'i dari jalur ini disebutkan, i/:jt'rb')\i

,-it'?G1 o\{ &'ffri ;.,'t y }t' .p ouir 
lunta itu metemah, maka

Ittabi SAW menghentaknyo sehingga tegap kembali dan berada di
bagion depan pasukan). Dalam riwayat Wahab bin Kaisan dari Jabir

pada pembahasan tentang jual-beli disebutkan i:* ,',-i-je;i
'd ',", 

^ioht .,r; I' Jyjt'xi u-rrui'q? ;-?\t,,jr, p ?,
(Unta itu tertinggal, maka Nabi SAW turun lalu menusulmya dengan

tongkatnya kemudian beliau bersabda, 'Naiklah!' Aku pun menikinya,

dan sungguh aku telah melihatnya menjauh dori Rasulullah SAI4).
Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur yang sama disebutkan,
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:;t; ii,r k )tJ.J,1-risrr,';;rii,j6 .rr # ercii l' 
'J*iUiii

lt ,:y,, u'rl6 ,',;;7i ,a:;;+r 0, tbt d iF' '1i rAt :* *1 :,Su I ;-',
'4'j.:5.rr ,'Jrii cirl,,.|ti at;5 et f iil' ,rr; (Aku berkata,

'Wahai Rasulullah! Untaku ini telah memperlambat perjalananku'.
Beliau bersabda, 'lstirahatkanlah ia!' Lalu Rasulullah SAW juga
mengistirahatkan untanya. Kemudian beliau bersabda,'Berikon
kepadaku tongkat itu!' (atau potonglah untukku tongkat dari koyu)
Dan, aku pun melakukannya. Beliau mengambilnya lalu menusuk
lambungnya (unta itu) dengan beberapa koli tusukan. Beliau
b e r s ab da,' Tun ggan gi I oh !'. Aku pun m e nunggonginy a).

Ath-Thabrani meriwyatkan dari ZaidbinAslam, dari Jabir, rloi6

i,Sut *j yht t-'4t rif .i.ii:i *-i15\i'dtet,!6r tis e *
U'j -u;r ,fi-- q e-fi ,g+'"o Al,li s3,rfs u ,j6 ,{ ii s}ai

;i ' 'aiu.'r.'* j :f e,_6t q ((Jnta itu meniadi lambat hingga

orang-orong meninggalkannya. Aku pun mengowasinya, nomun

keadaannya membuatku risau. Tiba-tibo Nabi SAW datang dan

bertanya, 'Apakah (itu) Jabir?' Aku berkata, 'Benar!' Beliau

bertanya, 'Ada apa denganmu?' Aku menjawab, 'Untaku telah

memperlambat perjalananku'. Beliqu SAW pun menusuk unta itu
dengan tongkat, kemudian menyemburkan air dari mulutnya ke leher

unta, setelah itu dipukul dengan tongkat, maka unta tersebut

melompat). Ibnu Sa'ad meriwayatkan melalui jalur ini, lir;'gA:
'^k;i t,;tf Glt |U;\t '^1a". f.'pj :ii', y', (Beliau memercikkan air ke

muka unta dan belakangnys, lalu memukulnya dengan tongkat kecil

sehingga unta tersebut bangkit, dan aku hampir-hampir tidak dapat

menahannya).

Dalam riwayat Abu Zubair dari Jabir yang dikutip oleh Imam

Muslim disebutkan , ii-;i 'C'r\ '^;thr '4i U,i';d;.'CSi (Setelah itu

aku senontiasa menarik tali kekangnya agar aku dapat mendengarkan

pembicaraan beliau).Imam Muslim menukil pula dari Abu Nadhrah,
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dari Jabir, i' *,ljir ,j,, f 'u-.ai Grtialt menusuk lambungnya

[unta ituJ kentudian bersabda, 'Naiklah dengan menyebut nama

Allah'.). Dalam riwayat Al Mughirah terdahulu ditambahkan. tsi'6
!37. U.Ai U, P,.'cji I !1. (B e I iau b e rt anya,' Bagaimana engkau

ntelihat untamu?' Aku berkata, 'sangat baik, ia teloh mendapatkan

keberkahanmu'.).

f ,ii ,"4':i. *]a ni ltcemudian Nabi SAW bersabda, "Juallah

ttnta itu lrrpoiot r,;;;*r, t uqiyah. " Aku berkata, "Tidak!"). Dalam

rirvayat Ahmad disebutkan, ' ..ibi'* '^* (Aku tidak suka

ntenjualnya). Sementara dalam riwayat Al Mughirah disebutkan, .jd
'"-;i ,'*j[ei:j gis tt';J;- Flj|;j,l'6,#1 (Betiau bersabda,

'Apakah engkau mau menjualnya kepadaku?) Aku pun merasa malu,

sementara komi tidak memiliki unta penyiram tanaman selain unta itu.

lfaka aku pun berkata, 'Ya!). Dalam riwayat An-Nasa'i dari jalur ini
9,r,

pula disebutkan, irir-3 i-iv +lt *l UtS'1(Aku sangat membutuhkan

unta tersebut).

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nubaih dan riwayat Atha'

disebutkan, *r,j-i ,1' 'J:*)J-U $|t |& ,*t iJti (Beliau

bersabda, 'Juallah kepadaku'. Aku berkata, '(Tidok), melainkan ia

untulcrnu, wahai Rasulullah!' Beliau bersabda,'Juallah kepadaku'.).

An-Nasa'i menambahkan dari jalur Abu Zubair, FJit' ,{'*t H,t' ie
'*-1;\r (Beliau berdoa, 'Ya Allah, ampunilah io! Ya Allah, rahmatilah

ia!).

Sementara dalam riwayat Ibnu Majah dari jalur Abu Nadhrah,

dari Jabir disebutkan, 9d'lX"iirri r5 llr;ti €11;A (Beliau bertanya,

'Apakah engkau mau menjual unta penyiram ini dan [semoga] Allah

ntemberi ampunan kepadamu?)" An-Nasa'i memberi tambahan, U'&:

|*i';X-iirri rii .pir ,i;ir tl)'k r# (Perkataan semocom ini biasa
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diucapkan oleh orctng Arab, yakni 'Kerjakan ini don (semoga) Allah

mengampunimu'.). Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, ,iL{il j6

:7 i € *t:ti X -y;::) ,f" * (Sulaiman 
-termasuk 

perawi hacJits

ini- berkata, 'Aku tidak tahu berapa kali'.), yakni berapa kali Nabi
SAW mengatakan Dan (semoga) Allah memberikan ampunan

kepadamu'. Dalam riwayat An-Nasa'i dari jalur Abu Az-Zubair, dari

Jabir disebutkan, L:O ,4r 4 *i- o h' ..r5" 1' Jh d'4,ir.
;:;;"*t (Rasulullah SAW memohon ampunan untukku pada malam

unta itu sebanyak 25 kali). Sedangkan dalam riwayat Wahab bin

Kaisan dari Jabir, yang dinukil oleh Imam Muslim disebutkan, \F+4i

*',$,) ,jf ,u'+i# ,Lii 1.t 6-tta|i).q (Apakah engkau mau

menjual untamu ini, wahai Jabir? Aku menjowab, 'Bahkan aku

menghibahkannya kepadamu.' Beliou bersabda,'Tidak, melainkan
juallah kepadaku'.). Semua riwayat ini menjadi bantahan atas

perkataan Ibnu At-Tin bahwa kata "tidak" tidaklah akurat dalam kisah
ini.

- u. leJit{ , ;iu. (juallah kepadaku dengan harga I uqiyah). Dalam

,i*uyut Sal; auri luUi, yang dikutip Imam Ahmad disebutkan , ,Jtib

-j\iJbi 
'J-i,jr-i ,i; ,'cji ,^5; (Beliou bersabdo, 'Juattoh

kepadoku' Aku berkata, 'lo untulonu'. Beliau bersabda, 'Aku telah

mengambilnya dengan harta I uqiyah'.). Sementara dalam riwayat

Ibnu Sa'ad dan Abu Awanah melalui jalur ini disebutkan , ,*'ikt *
rj, ,jLi q;u'n ft',.tq\i",r",Yj.i,l 'C (Ketika beliau terus

mendesakku, maka aku berkata, 'Sesungguhnya seseorang memiliki
piutang padaku sebanyak I uqiyah emas, maka unta ini untukmu

dengan horga seperti itu'. beliau bersabda, 'Baiklah '.). Pada masa itu,
1 uqiyah sama dengan 40 dirham, pada masa sesudahnya sama dengan

10 dirham, dan yang berlaku di Mesir saat ini (yakni abad ke-7 H)
sama dengan 12 dirham. Penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan
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pendapat dalam menentukan harga akan disebutkan pada bagian akhir
pembahasan hadits ini.

\r-Iif dt r-jil,ll t*X,d (dan aku mengecualiksn bawaannya

hingga sampai kepada keluargaku). Maksudnya. aku mengecualikan
manfaatnya untuk membawaku. Al Ismaili meriwayatkan dengan

lafazh,'?;.J bi ;l t-{lb cli;:.'rt (Aku mengecualikan punggungnya

hingga kami sampal). Dalam riwayat Imam Ahmad dari Syarik, dari

Al Mughirah disebutkan, i[Ji 
""9 

e* ,;"*Li t" fr\. ]', c]:tr
(Beliau membeli seekor unta dariku dengan syarat beliau membawaku

di atas punggung unto itu selama perjalananku itu). Imam Bukhari
menyebutkan perbedaan lafazhnya dari Jabir, seperti yang akan

dijelaskan.
.. a t1'u;J-i t ;\i (Ketika kami telah sampai). Al Mughirah

-.nu.buhkan dari Asy-Sya'bi seperti yang telah disebutkan pada

pembahasan tentang mencari pinjaman, ,Jut ^;lig fyt c,:6:tit tbi)

ru.-31f rr$r*1ii (Ketika kami dekat ke Madinah, aku pun meminta

izin kepadanya (untuk masuk lebih dahulu). Beliau bertanya, 'Apakah

engkau menikahi perawan atau janda?). Hal ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang nikah. Kemudian ditambahkan, *-t'' U;--ai

€)J ,ftt y, d.U 
'o|?,r, (Aku masuk ke Madinah dan mengobarkan

kepada pamanku dari pihak ibu tentang penjualan unta itu, maka dia
mencelaku). Dalam riwayat Imam Ahmad dari Nubaih disebutkan,

u.i Wi W.1; t"t tb*$'*L. 6'q'i li ,q'& y.du, uy *ii fdtcu

mendatangi bibiku dari pihak bapak di Madinah, lalu aku berkatq

kepadanya, 'Tidakkah engkau tahu bahwo aku telah menjual unta
penyiram kita?' dan aku melihatnya tidak menyukai hal l/z). Adapun

tentang nama pamannya ini akan dijelaskan pada bagian awal
pembahasan tentang hijrah.

Ibnu Luqathah mengatakan bahwa pamannya Jabir adalah Jadd

bin Qais, dan bibinya adalah Hind binti Amr. Ada kemungkinan
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keduanya sama-sama tidak menyukai penjualan itu, karena apa yang

telah dikemukakan bahwa mereka tidak memiliki unta penyiram selain

untuk tersebut.

Imam Bukhari telah meriwayatkan pula dari jalur yang sama

pada pembahasan tentang jihad denganlafazh, U:r;.i,4i;,;l ,'Jtt j

:-t'' d AAt (Kemudian beliau bersabda, 'Datangilah keluargomu!'

Aku pun mendohului orang-orang ke Madinah). Kemudian dalam

riwayat Wahab bin Kaisan pada bagian awal pembahasan tentang jual-

beli disebutkan, ar;filu|iii,..# 4t'' et * iu' uf" iitt )'i,jis1
'S-i':ri p:nr 9i,j6 ,F i:ji ;,>i oir :jui '^f+'j la3r JiA
S;i"P (Rosulullah SAI( datang ke Madinah sebelum aku,

kemudian oku datang pada keesokan harinya ke masjid dan

mendapati beliau. Maka beliau bertanya, 'sekarang engkau tiba?'
Aku menjawab, 'Ya!' Beliau bersabda, 'Tinggalkan untamu, masuklah
dan shalatlah 2 rakaat'.). Secara zhahir, kedua riwayat ini
bertentangan.

Pada salah satunya disebutkan ia mendahului orang-orang ke

Madinah, sementara pada riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi
SAW tiba lebih dahulu. Oleh karena itu, mungkin dikompromikan
bahwa perkataannya "Aku mendahului orang-orang" tidak
berkonsekuensi ia selalu berada di depan mereka, sebab mungkin saja

mereka menyusulnya lalu meninggalkannya di belakang; baik karena

ia singgah untuk istirahat, tertidur ataupun sebab-sebab lain.
Barangkali pula ia berpegang pada perintah Nabi SAW untuk tidak
masuk di malam hari, maka ia bermalam sebelum tiba di Madinah,
sementara Nabi SAW terus berjalan hingga masuk Madinah
menjelang fajar, dan Jabir tidak memasuki Madinah melainkan setelah

matahari terbit.

#ur'+*i laku datang kepada beliau dengan membawa unta).

Dalam riwayat Al Mughirah disebutkan, oJb iO' ,.-& n' ip i*t f"i,
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-v-

..: oi t o.'.. -.o
;*JL-{ 4l'ostbs iiiJt'{-') (Ketika Rastilulloh SALII tiba di Madinuh,
'ri, 

ir,rrg kepoda beliau di pugi hari dengan membawa unta).

Dalam riwayat Abu Al Mutawakkil dari Jabir (seperti akan disebutkan

pada pembahasan tentang jihad) disebutkan , Q1-1t*3' ..,1-= "d,'r|
,t,i-{i ,W :)}i,-'1 J-rJU Lib'-'F Cfi ,|ll;; rjjr ,tj-ii 'S;",tt">ke 

1

'ii ,'i.-.:ri r'ia, 4'y,, ;,Sa ; ft'q gr:i j\ (Aku masuk -yakni
ntasjid- menentuinya. dan ot u pun mengikat unta. Aku katakan, 'lni

untamu'. Beliau pun keluar dan mengelilingi unta seraya berkota,

'L'nta kami'. Kemudian beliau mengirim kepadaku uqiyah emos.

Setelah itu beliau berlanya, 'Apakah aht telah memenuhi harganya?'

Aku menjawob,' Benar'.).

C'.-l:t'€13 g.tAi (Beliau ntelunasi harganya kepadaku,

kemudian aku beranjak pergi). Dalam riwayat Al Mughira\ Ogag

pembahasan tentang mencari pinjaman disebutkan, #r cr- 4tt 
itl

iF t,*'),#L (Beliau memberikan kepadaku harga unta, ttnto

dan bagianku bersama rombongan). Kemudian dalam riwayat pada

pembahasan tentang jihad disebutkan, p'ri'ti 
"-t"i r;.r:"llt 

1&r,ttou

ntemberikan kepadaku harganya dan mengembalikan unta itu
kepadoku). Namun, semua ini dalam konteks maiaz, karena pemberian

tersebut terjadi melalui Bilal, seperti diriu'ayatkan oleh Imam Muslim

dari jalur ini, ,Jt-j ,t't:s \-ii 'e *':i nhif 
'J>tJ 

j6 airi' Ui tJ";ii

&:, ^ti.i' ,,2 i' ):;i'ais-i oira l "tli 
,,A,;,t.s\izl\i dthb\i

(Ketika aku datang ke Madinah, beliau bersabda kepada Bilal,

'Berikan kepadanya I uqiyah emas dan tambahkon untuknya'. Jabir

berkata, 'Beliau memberikan kepadahr I uqiyah dan menambah

beberapa qirath.' Aku berkata, 'Tambahan dari Rasulullah SAW itu

tidak pernah berpisah denganku 1). Dalam riwayat ini disebutkan pula

tentang perbuatan penduduk Syam pada peristiwa Al Harrah. Hal

serupa telah dikemukakan pula pada pembahasan tentang perwakilan

oleh Imam Bukhari dari jalur Atha' dan selainnya dari Jabir.
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Dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Awanah dari jalur Wahab

bin Kaisan disebutkan, & t4 qt:k ,sjs$1b.'i-iJ d-'Jt) O l'y
a"jr e'.-j r"rU.+i * ii +i (Demi Ailah, harta itu senanriasa

berkembang dan bertambah pada kami, dan kami melihat tempatnya
di rumah kami hingga opa yang menimpa orang-orong juga menimpa
kami pada peristiwa Al Hanah).

An-Nasa'i meriwayatkan riwayat Abu Zubair dari Jabir, { ,j6i
uJ3i :JJi ,P e:t;-'ri 

"in ir;'c.[\i tili ,'{i y1 J*, (Betiau

bersabda, '\4/ahai Bilal, berikan hargonya kepadanya!' Ketika aku
berbalik, beliau memanggilku. Aku pun khawatir bila beliau akan
mengembalikannya kepadaku, lalu beliau bersabda, 'Ia untukmu'.).

Wahab bin Kaisan meriwayatkan pada pembahasan tentang

nikah, ;t |:;jhd ,.,r;*ir € ,).g'rli}nro::l o.\i d,oibi 1>u.';ii

- ,ll'6i?A & d, ,S;4t p i:jiirr ,Ljji ,6v i\r ,'tu;';;,)
,6 Ut'!JdC'i, isus getiou memerintahkan Bilal untuk menimbang

untukku I uqiyah, mako Bilal menimbang dan melebihkan timbangan
untukku. Aku pun beranjak pergi dan telah membelakangi. Beliau
bersabdo, 'Panggillah Jabir!' Aku bergumam, 'sekarang beliau akan
mengembalikan unta kepadaku, dan tidak ada sesuatu yang lebih aku
benci daripado itu (merasa tidak enak)'. Beliau bersabda, ,Ambillah

untamu dan harganya telah menjadi milikmu'.).

Riwayat ini cukup musykil bila dikaitkan dengan perkataan

Jabir yang telah disebutkan, "Kami tidak memiliki unta penyiram
selain itu", dan perkataannya, "Aku sangat membutuhkan unta itu
okan tetapi aku malu kepada beliau". Ditambah lagi dengan
penyesalan pamannya kepadanya karena dia telah menjual unta
tersebut. Namun, mungkin untuk dikompromikan bahwa yang
demikian itu terjadi pada awal mula. Ternyata harganya lebih mahal
dari yang semestinya, dan dia menyadari bahwa dia dapat membeli
unta yang lebih bagus lagi dan masih tersisa sebagian dari harganya

TATIIIIL BAARI _ 2g,9



(uangnya). Oleh karena itu, dia tidak menyukai bila unta tersebut

dikembalikan kepadanya.

Dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hubairah, dari Jabir

disebutkan , 'uf-?'t| iH, q ;+'J 
'-\'* ,i '; ,'Jai 1r ,!i e5 '^*1 il3

;-j ,'.'-ii tu *.r,:i'i!, 4t et1 1' * ,/pr :S'rt;-')'+;;-'Jt J

(Ketika aku mendatanginya, maka beliau ntenyerahkan unta kepadaku

dan bersabda, 'ls untukmu'. Aku pun melewati seorang Yahudi, mako

aku mengabarkan hal itu kepadanya, dan dia merasa takiub seraya

berkata, 'la membeli unta darimu dan menyerahkan harganya

kepadamu, kemudion menghibahkan kentbali unta itu kepadamu?'

,4ku berkato,' Benar'.'1.

aJ';'* u.iale,'iri'u.i:;lri .* v @ku tidak bermaksud

ntengambil untamu, ambillah untamu itu, dan [hargal ia adalah

hartamu). Demikian yang tercantum di tempat ini. Sementara Ali bin

Abdul Aziz meriwayatkan dari Abu Nu'aim (guru Imam Bukhari)

dengan lafazh, il-i ci g*tj:j;lt,;'i, :gib'*l .;lZkt ay g.r;i

(Apakah engkau menganggop bahwa aku menawarmu karena ingin

mengambil untamu? Ambillah untamu dan dirhammu, keduanya

untukmu). Riwayat ini dikutip oleh Abu Nu'aim di dalam kitab Al
Mu s t akhraj dari Ath-Thabarani.

Demikian pula Imam Muslim meris'ayatkan dari jalur Abdullah

bin Numair, dari Zakariya, tetapi di bagian akhir beliau berkata, "/a
untukmu." Lalu penulis kitab Al Umdah mencukupkan dengan

menukil lafazh ini. Kemudian dalam riwal'at Imam Ahmad dari Yahya

bin Al Qaththan, dari Zakaiya disebutkan dengan lafazh. ;: *i ,'Sa

oJ 4 *'i:'dG'i, {a);*.|i\1'C-!i6t (Beliau bertanya,

'Apakah engkau mengira ketika aku menatvarmu oku ambil untamu?'

Ambiltah untamu dan hargonya, keduanya untukmu).

Ibnu Al Jauzi berkata, "Ini merupakan cara penghargaan yang

terbaik, karena barangsiapa menjual sesuatu, pada umumnya dia
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membutuhkan harganya. Jika telah diberikan harganya, maka dalam

hatinya akan tersisa sedikit rasa iba atas apa yang telah dijual, sama

seperti yang dikatakan dalam syair:

Ilrahai Ummu Malik!

Kebutuhan terkadang harus mengorbankan

hal-hal berharga yang dirindukan oleh pemiliknya.

Ketika dikembalikan kepadanya apa yang telah dijual berikut

harganya, maka kerisauannya hilang dan yang tersisa adalah

kegembiraan, di samping kebutuhannya telah terpenuhi terlebih harga

tersebut telah dilebihkan dari yang seharusnya?"

t* ;?i lra * * '* t4 ",f e33'Jt|r (syu'bah berkara:

Diriwayatkan dari Mughirah, dari Amir, dari Jabir, "Beliau SAW

membawaku di atas punggung unta itu. "). Mughirah yang dimaksud

adalah Ibnu Miqsam Adh-Dhabbi. Sedangkan Amir adalah Asy-
Sya'bi. Lafazh "Afqara" berasal dari kata "Fiqoar" artinya tulang
punggung. Riwayat Syu'bah ini disebutkan dengan sanad yang

maushul oleh Al Baihaqi dari jalur Yahya bin Katsir.

Aft'gi e :*jd d,ol ,b'ei,4 ,y .,,r c"Ot;,rt',|v,
(lshak berknta: Diriwayatkan dari Jarir, dari Mughirah, "Aku

menjualnya atas dasar [dengan syarat] aku akan menaiki
punggungnya hingga aku sampai ke Madinah.").Riwayat ini akan

disebutkan dengan sanad yang maushul pada pembahasan tentang
jihad. Ini menunjukkan bahwa Jabir mempersyaratkan hal itu, berbeda

dengan riwayat Syu'bah dari Mughirah bahwa dia tidak menunjukkan
hal itu.

Abu Awanah meriwayatkan dari Mughirah seperti dikutip Imam

An-Nasa'i dengan lafazhyang bermakna ganda, &;'P 4: &. ,lri

13a $etiau bersabda, 'Juallah kepadaku, dan untukmu punggungnya

hingga engkau datang [ke MadinahJ). Penyebutan "persyaratan"

dalam hadits itu selain dinukil oleh Zakariya, juga dinukil oleh Yasar
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dari Asy-Sya'bi, seperti dikutip oleh Abu Awanah di dalam kitab
.shahih-nya dengan lafazh, *"i.lr iiii & f-W ,t.Li tt t7 e ,s'*lj
(Beliau membeli dariku seekor unta atas dasar (dengan catatan)
ttntukku punggungnya hingga aku datctng ke Madinah).

t_yt Ji ;:;b 'o) e?3 ;tk J6, Gtha. dan setainnya

ntenyataknn, "Untukmu punggungnya sampai ke Madinah."). Riwayat
ini telah disebutkan dengan sanad yang maushul pada pembahasan

tentang perwakilan dengan lafazh, 'i:Jri U :Jtl ,eJi * |& *;Jt|
f-1, JieW Ui;us -t;;)i $etiau bersabda, ,Juailah 

kepadaku,.

Aku berkata, 'Ia untukmu'. Beliau bersabda, 'Aku telah mengambilnya
seharga 4 dinar dan untukmu punggungnya hingga Madinah). Dalam
riwayat ini tidak ditemukan dalil yang menunjukkan adanya
persyaratan.

3t'' Jit* bt * * l#t i;'r:i,i'sviluunammad bin

Al Munkodir berkata: Diriwayatkan dari Jabir, "Beliau
n?empersyaratkon punggungnyo hingga ke Madinaft."). Riwayat ini
disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Al Baihaqi dari Al
Munkadir bin Muhammad bin Al Munkadir, dari bapaknya. Demikian
diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dari jalur Utsman bin
Muhammad Al Akhnasi, dari Muhammad bin Al Munkadir, dengan

lafazh, y-!t jl -'r{fi qn '"L?i [6] '4 (Aku menjual kepadanya

dan mempersyaratknn 
-yatvti tetap menaikinya- ke Madinah).

'*7 ,-" i:4 ie /rA *;lf iU-3'J,6i (zaid bin Astam

herkata: Diriwayatkan dari Jabir, "(Jntukrnu [menaikiJ punggungnya
sampai engkau kembali."). Riwayat ini disebutkan oleh Ath-Thabarani
dan Al Baihaqi dari jalur Abdullah bin Zaid bin Aslam dari bapaknya

secara lengkap.

*y, ;i {;s 'af4tt Lu * ij, ;i Jtt' (Abu Az-Zubair

berkata: Diriwayatkan dari Jabir, 
"'Kami 

membqwamu di atas
punggungnya hingga ke Madinaft."). Riwayat ini dinukil melalui
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sanad yang maushul oleh Al Baihaqi dari Hammad bin Zaid, darr

Ayyub, dari Abu Zubair. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari

jalur ini dengan lafazh, ,1"f, J\f-W ,|Lt e ,'ai Orsi #r'i'^LJ
?yt Jl e;S U'1 i,Sa (Aku menjual kepadanya dengan harga 5

uqiyah. Lalu aku berkata, 'Dengan syqrat untukku [mrnsikiJ
punggungnyq hingga ke Madinah'. Beliau bersabda, 'Untukmu

[menaikiJ punggungnya hingga ke Madinah'.).

Dalam riwayat Imam An-Nasa'i dari jalur Ibnu Uyainah, dari

Ayyub, dia berkata, If' 4f-eb'$-Pi si t?1(* Uliei W gtr"

telah mengambil [membeliJnya dengan harga sekian-sekian, dan aku

telah meminjamkan punggungnya [memanfaatkannya untuk dinaikiJ

kepadamu sampai ke Madinah).

*i Siy't' ,E'* 1,, * ,-;,j'tt'Sa3 q A'masy berknta:

Diriwayatkan dari Salim, dari Jabir, "Engkau menungganginya untuk

sampai kepada keluargomu."). Imam Ahmad, Muslim, Abd bin
Humaid dan selain mereka meriwayatkan dari Al A'masy. Adapun

lafazh yang disebutkan di tempat ini adalah versi Abd bin Humaid.

Adapun lafazhriwayat Ibnu Sa'ad dan Al Baihaqi adalah, jl*'*
'.llai 

lnngkau sampai di atasnya kepada keluargamu). Lafazh riwayat

Imam Muslim adalah, y-yt Jl y '# (Mako engkau sampai di

atasnya ke Madinoft). Sedangkanlafazh riwayat Imam Ahmad adalah,

ytVg '.>'u $$ '.'.t.'+:\u'iiEi u (Aku relah mengambilnya dengan

horga I uqiyah, maka naikiloh ia! Apabila engkau telah sampai, maka

bawalah ia kepada kami). Semua riwayat ini memiliki makna yang

saling berdekatan.

eb 'e?: ;Si bpb:lL Ar .rp i.1 '^Jti (Abu Abdiltah [tmam

Aumaril terknta, " Mrrrrutkr, riwayat yang mempersyaratkan lebih

banyak dan lebih shahih."). Maksudnya lebih banyak jalur

periwayatannya dan lebih shahih sanad-nya.

FATIIUL BAARI - 243



Imam Bukhari memberi isyarat bahwa para periwayat telah
berselisih dalam menukil riwayat dari Jabir; apakah syarat itu
disepakati dalam akad (transaksi) ketika jual-beli, atau naiknya Jabir
di atas unta setelah dijual bersifat pinjaman dari Nabi SAW. Hal ini
telah dijelaskan dengan tegas dalam riwayat An-Nasa'i yang telah
disebutkan. Hanya saja ada perbedaan di dalamnya antara Flammad

bin Zatd dan Sufyan bin Uyainah. Hammad lebih mengetahui tentang

hadits Ayyub daripada Sufyan.

Kesimpulannya, periwayat yang menukil dengan lafazh yang
menunjukkan adanya persyaratan lebih banyak jumlahnya daripada

)'ang menyelisihi mereka. Ini adalah salah satu cara untuk memilih
salah satu di antara 2 riwayat yang tampak bertentangan. Dengan
demikian, riwayat mayoritas dinyatakan leblh shahift. Di samping itu,
mereka yang meriwayatkan dengan kata "mempersyaratkan" memberi
tambahan keterangan, sementara mereka adalah para pakar hadits,
sehingga tambahan yang mereka sebutkan dapat dijadikan hujjah.
Sementara riwayat mereka yang tidak menyebutkan tentang "syarat"
tidaklah menafikan riwayat mereka yang menyebutkannya. Karena
kalimat "untulonu punggungnya", "kami membawamu di atos
punggungnya", "engknu menggunakannya untuk sompai" tidak
menghalangi adanya persyaratan sebelum itu.

Riwayat yang menunjukkan makna "persyaratan" telah
disebutkan pula dari Jabir oleh Abu Al Mutawakkil yang dikutip oleh

Imam Ahmad dengan lafazh, !;yt Jt tW U: ,# (Juallah

kepadaku dan bagimu punggungnya hingga ke Madinah). Imam
Bukhari meriwayatkan pada pembahasan tentang jihad dari jalur lain,
dari Abu Al Mutawakkil, tanpa menyinggung masalah "syarat"; baik
menetapkan atau menafikannya. Imam Ahmad meriwayatkan melalui
jalur yang sama dengan redaksi, ^ib iyi ,,lltl ,e ,'cji r'Oi;a ni',i1

*lt (Apakah engkau mau menjuo, unro*u kepadaku? Aku berkata,

"I'a!" Beliau bersabda, 'Naikilah ia hingga datang ke Madinah').
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Imam Ahmad dari Abu Hubairah meriwayatkan dari .labir,

^i.*St iii ,? {-W d ,tr V ,t 6;att (Betiau membeti dctriktt

seekor unla dan beliau menjadikan untukku [menikiJ punggungnya

hingga aku datang ke Madinah). Kemudian Ibnu Majah dan selainnl,a

meriwayatkan dari jalur Abu Nadhrah, dari Jabir, dengan lafazh, :lJ!

^i-.t 
Jr *i $l ;!i^bu * yt 

'r\'r,, 
U

Ia adalah unta penyirom tanaman

ke Madinah'.).

(Aku berkata, 'Wahai Rasulullah!

milikmu apabila aku telah sampai

Sementara itu, Imam Ahmad meiriwayatkan dari Nubaih Al
'Anzi tanpa menyebutkan syarat, dengan lafazh, ,,Stl ,q\U ilili ii
*$r i;1 ,p q? ,$'st,:'Jti 'dk,lj re(r; iuu ,rj,ti JIU'p
([Beliau bersabdaJ, 'Aku telah mengambilnya seharga I uqiyah'.

Jabir berkata, 'Aku pun turun ke tanah'. Beliau bertanyo, 'Ada apa

denganmu?' Aku berkota, 'Ini untamu'. Beliau bersabda, 'Naikilah!'
Aku pun menaikinya sampai ke Madinah). Hal serupa diriwayatkan

dari Wahab bin Kaisan dari Jabir dengan lafazh, li ,i;Ji ,bii'{ &
*3i|F 48 { ,jri ; .U:iit w ,'J\e ,u 'j|i ,lj ,i5 :J6 ,?t
(Hingga sampai t uqiyah. Aku berkata, 'Aku telah ridha'. Beliau
bersabda, 'Baiklah'. Aku berkata, 'la untukmu'. Beliou bersabda,
'Aku telah mengambilnya'. Kemudian beliau bersabda, 'Wahai Jabir!
Apakah engkau teloh menikah?).

Pendapat yang menjadi kecenderungan Imam Bukhari adalah

memilih riwayat yang menyebutkan persyaratan. sesuai dengan

metode ahli hadits, sebab mereka tidak mengambil srkap tawaquf
(abstain) dalam menshohihkan riwayat yang kontroversi kecuali jika
keduanya memiliki kedudukan yang sama, yaitu memenuhi syarat

hadits mudhtharib (hadits yang di dalamnya terdapat cacat,

kontroversi atau kesalahan sehingga mengakibatkan kerusakan

hadits). Sementara di tempat ini hal tersebut tidak ada, di samping

rnasih memungkinkan untuk memilih yang lebih kuat di antera kedua

riwayat yang berbeda versi itu.
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Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Apabila terjadi kontroversi antara

riwayat-riwayat yang ada dan sebagiannya menjadi hujjah tanpa

sebagian yang lain, maka riwayat itu tidak dapat dijadikan hujjah
selama kedua riwayat itu memiliki kedudukan yang sama. Adapun

bila salah satunya lebih kuat, tetapi jika ada diantara riwayat-riwayat
itu yang bisa dikuatkan 

-seperti- 
karena periwayatnya lebih banyak

atau baik hafalannya, maka riwayat )'ang lebih kuat itu harus

diamalkan, karena dalil yang lemah tidak menjadi penghalang untuk

mengamalkan dalil yang kuat, dan dalil yang lebih rendah tidak
menjadi halangan untuk berpegang kepada dalil yang lebih tinggi
kedudukannya."

Imam Ath-Thahawi cenderung menshahihkan riwayat yang

menyebutkan "syarat". Dia menakwilkannya bahwa jual-beli pada

hadits itu bukan jual-beli dalam arti yang sebenarnya, berdasarkan

redaksi pada akhir hadits, ..|#u €.t;i (Apakah engkau

menganggap aku menawarmu...). Ath-Thahawi berkomentar,
"Kalimat ini memberi asumsi bahwa perkataan sebelumnya bukan
jual-beli dalam arti yang sebenarnya."

Pendapat Ath-Thahawi dibantah oleh Al Qurthubi dan dianggap

sebagai klaim, perubahan, penggantian dan bukan penakwilan. Al
Qurthubi berkata, "Apa yang dilakukan oleh orang yang mengatakan

'Aku menjualnya kepadamu dengan harga I uqiyah' setelah tawar-

menawar? Begitu pula dengan kalimat 'Aku telah mengambilnya

(menerima)', dan kalimat-kalimat lain yang tercantum di dalam hadits

tersebut?"

Sebagian ulama berhujjah apabila "menunggang unta tersebut"

termasuk harta pembeli, maka jual-beli tersebut tidak sah, karena

pembeli mensyaratkan untuk dirinya apa yang telah dia berikan

kepada pembeli. Adapun jika termasuk bagian dan harta penjual,

maka jual-beli tetap dianggap tidak sah. karena pembeli tidak dapat

memiliki manfaat setelah dilakukan transaksi, melainkan ia hanya

memiliki tanpa dapat memanfaatkannya.

246 - FATHUL BAARI



Hujjah ini kembali ditanggapi bahwa manfaat tersebut telah

dinilai dengan harga tertentu dari barang yang dibeli, dan jual-beli

terjadi pada yang lainnya. Hal ini serupa dengan orang yang rnenjual

kurma setelah dikawinkan kemudian mengecualikan buahnya. Yang

terlarang adalah pengecualian terhadap sesuatu yang tidak diketahui

oleh pembeli maupun penjual. Adapun bila keduanya sama-sama

mengetahuinya, maka itu tidak dilarang. Oleh karena itu. apa yang

terjadi pada kisah Jabir dipahami dalam konteks ini.

Ibnu Hazm mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil.

Menurutnya, dari hadits itu dapat disimpulkan bahwa jual-beli

tersebut tidak sempurna, karena penjual setelah melakukan transaksi

memiliki hak untuk memilih (khiyar) sebelum berpisah. Ketika pada

akhirnya Nabi SAW bersabda "Apakah engkau mengira aku

tnenawarmlt...", maka hal ini menunjukkan bahwa beliau memilih

untuk tidak mengambil unta yang telah dibeli. Hanya saja beliau

mempersyaratkan Jabir menaiki unta miliknya sendiri. Maka, tidak

ada dalam hadits ini hujjah bagi merekayang memperbolehkan syarat

dalam jual-beli. Namun, penakwilan ini terkesan dipaksakan.

Al Ismaili berkata, "Lafazh 'bagimu punggungnya' adalah janii

yang menempati posisi syarat, sebab janji Nabi SAW tidak pernah

diingkari dan hibahnya tidak pernah ditarik kembali, karena Allah

SWT telah menyucikannya dari akhlak yang rendah. Oleh sebab itu,

sebagian periwayat boleh mengungkapkannya dengan kata 'syarat',

tetapi hal ini bukan berarti berlaku juga bagi selain beliau."

Kesimpulannya, syarat tidak terjadi pada akad itu sendiri, tetapi

syarat dibuat sebelum akad atau sesudahnya, maka Nabi SAW

berderma dengan manfaatnya dan akhimya berderma dengan unta itu

sendiri. Dalam perkataan Al Qadhi Abu Thayyib Ath-Thabari dari

kalangan madzhab Syaf i bahwa pada sebagian jalur periwayatan

hadits ini disebutkan, yyt J\ d$,, *; '#t 
€.su 11*. lXetttra

beliau melunasi harga [untuk ituJ kepadaku, beliau pun

mempersyoratkan untuk membawaku di atas unta itu hingga ke
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,Vadinah).la pun berdalil dengannya untuk menyatakan bahwa syarat

itu ditetapkan setelah transaksi. Akan tetapi, saya tidak menemukan

riwayat yang dimaksud. Sekiranya riwayat itu akurat, maka redaksi
''melunasi harganya" wajib ditakwilkan dengan makna "menetapkan

dan menyepakati", karena riwayat-riwayat yang shahih dan tegas

menyatakan bahwa harga unta itu diserahterimakan ketika telah

sampai di Madinah. Selain itu, wajib pula menakwilkan riwayat Ath-

Thahawi, ;uj-* "i.l6ir 
u:.ri ril ru e.rl,i gi*i llpakah engkau mau

menjual untsmu ini kepadaku setelah kita sampai di Madinah seharga

I dinar?). Maksudanya, apakah engkau mau menjualnya kepadaku

dengan harga I dinar dan akan aku lunasi setelah kita sampai di

Madinah?

Al Muhallab berkata, "Dalam hal ini, keterangan pada sebagian

riwayat yang menyebutkan 'syarat' harus ditakwilkan dengan makna

s,varat yang bersifat derma, bukan syarat pada asal jual-beli itu sendiri.

Hal ini untuk menyesuaikan dengan riwayat yang mengatakan 'Beliau
membawaku di atas punggung unta itu', 'aku meminjamkon

punggungnya kepadamu', serta kalimat-kalimat lain yang telah

disebutkan."

Ia juga berkata, "Pendapat ini dikuatkan dengan kenyataan

bahwa seluruh kisah itu berada dalam konteks derma dan belas kasih

terhadap Jabir. Juga didukung oleh perkataan Jabir, 'Ia untukmu'.

Beliau bersabda, 'Tidak, akan tetapi juallah kepadaku'. Beliau tidak

menerima unta itu kecuali dengan membelinya sebagai wujud kasih

sayang terhadap Jabir." Pendapat yang senada telah dikemukakan

sebelumnya oleh Al Ismaili.

Al Muhallab mengatakan bahwa rahasia disebutkannya jual-beli,

karena Nabi SAW ingin melakukan suatu kebaikan kepada Jabir

dengan cara yang tidak memancing keinginan sahabat lain untuk

mendapatkan perlakuan yang serupa. Untuk itu, Nabi SAW sengaja

membelinya lalu mengembalikan unta tersebut kepada Jabir sehingga

lebih menggembirakan Jabir. Dia berkata, "Atas dasar hikmah inilah
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Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk melebihkan harga dari yang

semestinya, sebab beliau bermaksud untuk berbuat baik kepada Jabir

tanpa ada seorang pun yang berharap mendapatkan hal serupa."

Pendapat ini mendapat tanggapan. Jika hikmah yang ada adalah

seprti yang telah disebutkan, niscaya akan tetap menimbulkan harapan

bagi orang lain ketika Nabi SAW memberikan harga dan

mengembalikan unta sekaligus. Hanya saja tanggapan ini mungkin

dijawab bahwa kondisi safar (perjalanan) umumnya serba

kekurangan, berbeda dengan kondisi mukim (menetap). Oleh karena

itu, tidak perlu dikhawatirkan bila ada sebagian sahabat berharap

mendapatkan hal serupa meskipun tidak dalam kesulitan.

Adapun pendapat yang lebih kuat menurutku adalah apa yang

telah dinukil dari Al Ismaili, yaitu ia adalah janji yang menempati

posisi syarat.

As-Suhaili mengemukakan keserasian dalam kisah Jabir selain

yang disebutkan oleh Al Ismaili. Ringkasnya, ketika Nabi SAW

mengabarkan kepada Jabir setelah kematian bapaknya pada perang

Uhud bahwa Allah menghidupkannya, beliau pun bersabda, t;$,S 6

'!:q6 (Apa yang engkau inginkan niscaya aku akan menambah

untulonu). Nabi SAW pun mengukuhkan berita itu dengan apa yang

beliau sukai. Oleh karena itu, beliau membeli unta yang menjadi harta

utamanya (Jabir) dengan harga tertentu. Kemudian beliau

mengembalikan unta dan menyerahkan harga serta melebihkannya,

sebagaimana Allah membeli jiwa orang-orang mukmin dengan harta

tertentu, yaitu surga. Kemudian Allah mengembalikan kepada mereka

diri-diri mereka dan memberi tambahan, sebagaimana firman-Nya,

"Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik

(surga) dan tambohannya. " (Qs. Yuunus [10]: 26)

J't y lr' ..r,; 'n.il'or-,,r *'* ?t f O6a\i.r: ,1tt'r:?'J6')

^3:i (Utaidiltah dan lbnu Ishaq berknta: Diriwayatkan dari Wahab,

dari Jabir, "Nabi SAW membelinya dengan hargo I uqiyah.").
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Ubaidillah yang dimaksud adalah Ibnu Umar Al Umari, sedangkan
wahab adalah Ibnu Kaisan. Jalur periwayatan Ibnu Ishaq terah
disebutkan melalui sanad yang moushul oleh Imam Ahmad, Abu
Ya'la dan Al Bazzar, dan di dalamnya disebutkan, ,f ,)Ubi U ,'lS
'tlii t ,* ; e;-',Sl_;Ji ,) ,'cji ,;;ri ,jt ,!t l?:ru e*irlr ,C
(Beliau bersabda, 'Aku telah mengambilnya dengan hargo I dirham'.

Aku berkata, 'Jika demikian engkau membelinya dengan harga sangot
nturah, wahai Rasulullah!' Beliau bersabda, 'Kalau begitu, 2
dirham'. Aku berkata, 'Tidak'. Beliau senantiasa menaikkan
taworqnnya hingga mencapai I uqil,ah). Sedangkan riwayat
Ubaidillah disebutkan oleh Imam Bukhari melalui sanad yang
ntaushul pada pembahasan tentang jual-beli dengan lafazh, Ci ,Stt

y\\.q'ot:pi ,e,'CifaIL; (Betiau bertanya, 'Apakah engkau mau

ntenjual untamu?' Aku berkata, 'Ya!' Maka, beliau membelinya
dariku dengan harga I uqiyah).

/rA ,lo '&i 'i'i;l;i.rlj (Hal serupa dinukil pula oleh Zaid bin

Aslam dari Jabir). Yakni dalam menyebutkan "uqiyah". pada

pembahasan terdahulu telah disebutkan bahwa riwayat ini memiliki
sanad yang maushul dalatn riwayat AI Baihaqi.

u3 !ir\.'abi ,e t :f, :e * gi ir Stil lronu ruraij
berkata: Diriwayatkan dari Atha' dan selainnya dari Jabir, ,,Aku

ntengombilnya dengan harga 4 dinar'l. Telah disebutkan bahwa
riwayat ini memiliki sanad yang maushul sebagaimana dikutip Imam
Bukhari pada pembahasan tentang perwakilan.

Adapun kalimat "jumlah ini sama dengon I uqiyah menurut
perhitungan bahwa I dinar soma dengan 10 dirham', adalah
perkataan Imam Bukhari, yang dimaksudkan untuk mengompromikan
antara 2 riwayat yang tampak bertentangan. Apa yang dia katakan
adalah benar atas dasar bahwa uqiyah di sini adalah perak yang
jumlahnya adalah 40 dirham. Ibnu Al Mulaqqin menisbatkan
perkataan ini kepada riwayat Atha'. Namun, saya tidak melihat yang
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demikian itu pada satu pun di antara jalur-jalur periwayatannya; baik

dalam Shahih Bukhari maupun dalam riwayat selainnya. bahkan itu
adalah perkataan Imam Bukhari.

,A'* i.lJt i.i:;r(:ijr i.r: yr| g oi;tt *'-{*'ra, t#" It
(Sementara dalam riwayat Mughirah dari Asy-Sya'bi. dctri .Iabir,

tidak dijelaskan tentang harganya. Demikian pula dalam riwoyat lbnu
Al Munkadir dari Abu Az-Zubair, dari Jabir). Maksud Imam Bukhari
adalah bahwa ketiga orang itu tidak menjelaskan jumlah harga dalam

riwayat mereka. Adapun riwayat Mughirah telah disebutkan melalui
sanad yang maushul pada pembahasana tentang mencari pinjaman,

dan akan disebutkan lagi secara panjang lebar pada pembahasan

tentang jihad yang tidak menyebutkan "harga". Demikian pula

diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i serta selain keduanya.

Oleh karena itu, Yasar tidak menyebutkan jumlah harga dalam
riwayatnya dari Asy-Sya'bi yang dikutip oleh Abu Awanah.
Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Yasar, dari Abu
Hubairah, dari Jabir, juga tanpa menyebutkan harga.

Riwayat Ibnu Al Munkadir telah disebutkan melalui sanad yang
lengkap oleh Ath-Thabarani yang juga tidak menyebutkan tentang
penetapan harga. Sedangkan riwayat Abu Az-Zubair telah disebutkan

dengan sanad yang maushul oleh An-Nasa'i, dan dia juga tidak
menetapkan harga. Namun, Imam Muslim meriwyatkan dengan

disertai penetapan harga, dengan lafazh, of ,J" 'c-ll ,0t1i *r, +
y-yt SllP d.(Aku menjual kepadanya dengan horgo 5 uqiyah. Aku

berkata, 'Dengan syarot punggungnya untukku hingga sampoi ke

Madinah'.). Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan yang serupa. Kami
merriwayatkan dalam Fawa'id Tammam dari jalur Salamah bin
Kuhail, dari Abu Az-Zubair, dia berkata, 6ii $\'aL i,i:ei pltcu

mengambilnya darimu dengan harga 40 dirham).

7^t 
'23\i 

,E "* t',, f j;,t\r Sa2 6 A,masy bertrata:

Diriwayatkon dqri Salim, dari Jabir, "Satu uqiyah emos. '). Salim
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yang dimaksud adalah Salim bin Abi Al Ja'd. Riwayat ini disebutkan
melalui sanad yang muushul oleh lmam Ahmad, Muslim dan selain

keduanya dengan lafazh yang sama. Sementara dalam riwayat Imam

Ahmad disebutkan , y)\'ri:iei ii (Aku mengambilnya dengan bayaran

uqiyah) tanpa menyebutkan jumlahnya. Akan tetapi mereka yang

menyebutkan jumlahnya adalah para ahli hadits, sehingga keterangan

tambahan dari mereka diterima.
). .,ro. .7tott.',7,
.1r r# * ,-J fi.\\ri Ju': f :) gy. * * f,r'* oru,;,r. i Jtt:)

itl g\i,6'+iofi ah i,rp,r 7t i * ;.' fam rshak berkata:

Diriwayatkan dari Salim, dari Jabir, "Seharga 20A dirham." Doud
bin Qais berkata: Diriwoyotkan dari L'baidillah bin Miqsam, dori
Jabir, "Beliau membelirrya di jalan Tabuk. Aku kiro beliau
mengatakan, 'Sehorga 4 uqiyah'.'). Salim yang dimaksud adalah
Salim bin Abi Al Ja'd. Adapun riwal'at Abu Ishaq belum saya
temukan ahli hadits yang menyebutkannya melalui sanad yang
ntaushul. Tidak ada perbedaan dalam naskah-naskah Shahih Bukhari
dalam menyebutkan "Seharga 200 dirharn*. Harrya saja An-Nawawi
mengatakan bahwa pada sebagian riwayat Shahih Bukhari disebutkan
"Seharga 800 dirham". Akan tetapi, pernyataan ini tidak memiliki
sumber. Barangkali yang dimaksudkan adalah riwayat yang
menyebutkan 200 dirham, lalu mengalami perubahan.

Riwayat Daud bin Qais menyebutkan waktu terjadinya peristiwa
dengan tegas, tetapi ada keraguan tentang jumlah harga. Adapun
penegasannya bahwa kisah ini terjadi di jalan Tabuk telah disetujui
oleh Ali bin Zaid bin Jad'an dari Abu Al Mutawakkil, dari Jabir, bt

'!* ..t? € fwr'; 
-*t y h, e ,t J?: (su*ngguhnyo Nabi sAW

melewati Jabir pada perqng Tabuk...), lalu disebutkan hadits
selengkapnya.

Imam tsukhari meriwayatkan dari jalur lain, dari Abu Al
Mutawakkil, dia mengatakan, get -ar" d (Pada sebagian

perjolanannya) tanpa rnenetapkan perjalanan yang dimaksud.
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Demikian pula tidak disebutkan dengan jelas oleh kebanyakan

perir.vayat dari Jabir. Sebagian mereka mengatakan, jL rp C? U*"
beratla dalam sucttu perjalanan). Sebagian lagi mengataka

!; 6t'i (Aku pacla peranga Tabuk). Kedua versi ini tidak

bertentangan. Kemudian dalam riwayat Abu Al Mutawakkil pada

pembahasan tentang jihad disebutkan, ?-p ?i i7'9 Arii 1 (Aku tidak

tahu apakah dalam rangka perang otau umrah).

Keterangan bahwa kisah ini terjadi saat perang didukung oleh
pernyataan di bagian akhir riwayat Abu Awanah dari Mughirah,

iF, t s.*i) 'al;'i )1*Jr ith}it (Beliau SAW memberiku unta dan
'harganya' 

serta bagianku bersamq rombongan). Ibnu Ishaq

menegaskan dari Wahab bin Kaisan dalam riwayatnya yang telah
disebutkan bahwa yang demikian itu terjadi pada perang Dzat Ar-
Riqa'. Demikian pula diriwayatkan oleh Al Waqidi dari jalur Athiyah
bin Abdullah bin Unais dari Jabir.

Keterangan ini menurutku lebih tepat, karena para ahli sejarah
peperangan Nabi SAW lebih akurat dalam hal-hal seperri ini
dibandingkan seiain mereka. Di samping itu, dalam riwayat Ath-
Thahawi disebutkan bahwa kisah tersebut terjadi saat mereka kembali
dari Makkah ke Madinah. Padahal jalur menuju Tabuk tidak
berpapasan dengan jalur menuju Makkah, berbeda dengan jalur
menuju perang Dzat Ar-Riqa'. Ditambah lagi di sebagian besar jalur
periwayatannya disebutkan bahwa Nabi SAW bertanya kepada Jabir,

# il rF". '*\:ii ,jd ,a- ,Jri {*3i|p (Apakoh engkau relah

menikah? Dia menjawab, 'Ya!' Beliau bertanya lagi, 'Apakah engkou
menikahi perawan atau janda?).

Dalam hadits ini disebutkan alasan Jabir menikahi janda, yakni
bapaknya meninggal dunia sebagai syahid pada perang Uhud dan

meninggalkan saudara-saudara perempuan Jabir. Oleh karena itu,
Jabir menikahi janda agar dapat menyisir rambut mereka dan
mengurus kepentingan mereka.

n, g l-i'
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Keterangan ini memberi asumsi bahwa kisah dalam hadits di

atas belum lama terjadi setelah bapaknl'a meninggal dunia. Maka,

kisah ini berlangsung pada perang Dzat Ar-Riqa' lebih berdasar

daripada pada perang Tabuk, sebab perang Dzat Ar-Riqa' terjadi

setahun setelah perang Uhud menurut pendapat yang kuat. Sedangkan

perang Tabuk terjadi 7 tahun setelah perang Uhud. Sudah sepatutnya

bila Al Baihaqi menegaskan dalam kitabnya Ad-Dala'il seperti yang

dikatakan Ibnu Ishaq.

6At u-h. irfrr xv '* i|A ;i 'Jtl:, 
(Abu Nadhrah berkara:

Diriwayatkan dari Jabir, "Beliau membelinya seharga 20 dinar.").

Ibnu Majah menyebutkannya dengan sanud yang maushul dari jalur

Al Jariri dengan lafzh, ti(,-t it' 't ;- r]r;!r rlr,!i; n'.i"i-',Jl: Y,5

(Beliau terus menambah untukku satu dinar, satu dinar, hingga

ntencapai 20 dinar).Imam Muslim dan An-Nasa'i menukil pula dari
jalur Abu An-Nadhrah tanpa menyebutkan "harga".

'ii p:tt, ,€i3it J't: fropi perkarctan Asy-sya'bi "seharga I
uqiyah" lebih banyak didukung oleh riu'ayat). Yakni, selaras dengan

pendapat-pendapat yang lain. Kesimpulan harga unta milik Jabir yang

dinukil dalam riwayat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Pertama, Riwayat yang menyebutkan I uqiyah perak dan ini
merupakan riwayat mayoritas.

Kedaa, Riwayat yang menyebutkan 4 dinar dan ini tidak

menyelisihi riwayat pertama, seperti yang telah dijelaskan.

Ketiga, Riwayat yang menyebutkan I uqiyah emas.

Keempat,Riwayat yang menyebutkan 4 uqiyah.

Kelima, Riwayat yang menyebutkan 5 uqiyah.

Keenam, Riwayat yang menyebutkan 200 dirham.

Ketujuh, Riwayat yang menyebutkan 20 dinar.

Kedelapan, Riwayat yang menyebutkan 13 dinar.
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Riwayat yang pertama sampai ketujuh dirrukil oleh In:an:

Bukhari, sedangkan riwayat yang kedelapan disebutkarr oleh Imanr

Ahnrad dan Al Bazzar dari Ali bin Zaid. dari Abu Al Mutawakkil.

Iyadh dan ulama lainnya berusaha mengompromikan riwayal-
riwayat tersebut. Menurut mereka. faktor terjadinya perbedaan

tersebut adalah karena mereka menukil dari segi makna. Ilarga
asalnya adalah I uqiyah emas. Sedangkan riwayat yang mengatakan 4

dan 5 uqiyah (perak) disamakan dengan I uqiyah emas. Adapun

riwayat yang menyebutkan 4 dan 20 dinar mungkin ditinjau dari
perbedaan timbangan dan jumlahnya. Demikian pula riwayat yang

menyebutkan 40 dirham dan 200 dirham. Menurut Iyadh, seakan-akan

riwayat yang menyebutkan uqiyah perak melihat kepada apa yang

ditetapkan saat transaksi. sedangkan riwayat yang menyebutkan
uqiyah emas melihat kepada apa yang digunakan untuk membayar,
atau mungkin pula sebaliknya.

Ad-Dawudi berkata, "Harga asalnya adalah I uqiyah emas,

maka setiap riwayat yang tidak menyebutkan emas atau perak

dipahami seperti itu. Sedangkan mereka yang mengatakan 5 atau 4
uqiyah, maka yang dimaksud adalah uqiyah perak, dimana jumlah ini
saat itu sama dengan I uqiyah emas." Ia juga berkata, "Kemungkinan
lain penyebab perbedaan ini adalah tambahan yang diberikan oleh

Rasulullah SAW atas harga yang seharusnya." Namun, pernyataannya
yang terakhir terkesan dipaksakan.

Al Qurthubi berkata. "Riwayat-riwayat yang ada berbeda-beda

dalam menetapkan harga unta milik Jabir dengan perbedaan yang

tidak mungkin dipadukan. Orang yang berusaha mengompromikan
riwayat-riwayat ini berarti telah memaksakan diri, karena kesimpulan
yang dihasilkannya berdasarkan penukilan yang tidak sah dan tidak
akurat. Sementara mencari kepastian harga unta tersebut tidak terkait
dengan hukum. Bahkan, dari seluruh riwayat dapat disimpulkan
bahwa Jabir telah menjual unta miliknya dengan harga yang diketahui

oleh mereka berdua. Lalu, Nabi SAW menambah harga tersebut saat

pembayaran dengan jumlah yang mereka ketahui pula. Tidak adanya
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pengetahuan tentang jumlah ini secara pasti tidak berdampak terhadap

hukum."

Al Ismaili berkata. "Perbedaan mereka dalam menentukan harga

unta tidak akan menyebabkan kemudharatan, karena maksud utama

dari hadits ini adalah menjelaskan kedermawanan Nabi SAW, sifat
tau'adhu', kasih sayang terhadap para sahabat serta keberkahan doa

beliau dan lain-lain. Kekeliruan sebagian periwayat dalam menukil
jur:rlah harga unta tersebut tidak berpengaruh pada keorisinilan

kandungan hadits ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kecenderungan Imam Buk*rari

untuk menguatkan sebagian riwayat adalah lebih sesuai dengan

kaidah; sedangkan penelitiannya untuk memastikan harga yang

sebenarnya adalah lebih menenteramkan jiwa. maka jadikanlah

sebagai pedoman.

Pelaiaran yans dapat diambil:

l. Boleh melakukan tawar-menawar dengan orang yang ingin
menjual barangnya.

Boleh minta pengurangan harga sebelum transaksi diputuskan.

Pembeli boleh memulai menyebutkan harga barang.

Serah-terima bukan syarat sahlya juC-beli,

Menjawab orang yang dihormati dengan mengatakan "tidak"
diperbolehkan dalam perkara yang tidak wajib.

Menyebutkan amal shalih dengan maksud menuturkan suatu

kisah merupakan perbuatan yang diperbolehkan, selama tidak
untuk menyucikan diri dan berbangga-bangga.

Seorang imam atau pembesar hendaknya memperhatikan

keadaan para sahabatnya serta menanyakan apa yang terjadi
pada diri mereka.

2.

J.

4.

5.

6.

7.
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8. Seorang pemimpin atau pembesar hendaknya menolong para

sahabatnya dengan apa saja yang mungkin dilakukan; baik

dengan menghibur, membantu dengan harta maupun berdoa.

Sifat tawadhu'(rendah hati) Nabi SAW.

Boleh memukul hewan agar berjalan meskipun ia bukan sesuatu

yang dikenai taklif. Akan tetapi yang demikian itu berlaku

apabila diketahui dengan pasti bahwa penyebab kelambanannya

bukan karena kelelahan yang sangat atau ketidakmampuan.

Penghormatan seorang pengikut terhadap pemimpinnya.

Mewakilkan kepada orang lain untuk membayar utang.

Menimbang barang untuk pembeli.

Membeli tidak secara tunai.

Mengembalikan pemberian sebelum menerimanya berdasarkan

perkataan Jabir, "la untukmu." Beliau bersabda, "Tidak, akan

tetapi juallah kepadaku. "

Boleh memasukkan hewan dan perbekalan ke halaman masjid

dan sekitamya.

Poin ke-16 dijadikan dalil tentang sucinya air kencing unta.

Akan tetapi, ia tidak dapat dijadikan dalil atas hal itu.

Memelihara sesuatu I'ang dapat diambil berkahnya berdasarkan

perkataan Jabir, "Tambahan itu tidak pemah berpisah

denganku."

Boleh menambah harga saat pembayaran.

Boleh melebihkan timbangan dengan keridhaan pemilik barang.

Tambahan ini mungkin sebagai hibah, sehingga apabila barang

tersebut dikembalikan karena adanya cacat, maka tambahan itu
tidak dikembalikan; tapi mungkin pula ia mengikuti harga

barang, dimana bila harga dikembalikan maka tambahannya ikut
dikembalikan juga.

9.

10.

I l.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

t8.

19.

24.

2t.
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22. Keutamaan Jabir yang telah meninggalkan kepentingan dirinya
untuk berpegang kepada perintah Nabi SAW untuk menjual unta

miliknya, meski saat itu dia sendiri sangat membutuhkan unta

itu.

Mukjizat Nabi SAW.

Boleh menisbatkan sesuatu kepada pemilik sebelumnya.

Hadits ini dijadikan dalil tentang sahnya jual-beli meski tidak

adanya ijab dan qabul (serah terima) secara tegas, berdasarkan

lafazh hadits, "Juallah kepadaku sehorga I uqiyah. Malea, aku

pun menjualnyau, tanpa menyebutkan akad. Tapi hal ini tidak

dapat dijadikan hujjah atas hal itu. karena sesuatu yang tidak

disebutkan tidak berkonsekuensi bahwa ia tidak terjadi.

Sementara dalam riwayat Atha' 1'ang telah disebutkan pada

pembahasan tentang perwakilan disebutkan, "Beliau bersabda,

'Juallah kepadaku'. Beliau ju-ea bersabda, 'Aku telah

mengambilnya dengan harga 4 dinar'." Pada riwayat ini
terdapat qabul (penerimaan), tapi tidak ada ijab (penyerahan).

Lalu dalam riwayat Jarir berikut, pada pembahasan tentang jihad

disebutkan, "Beliau bersabda,'Jv'Ielainkan iuallah kepadaku'.

Aku berkata, 'Sesungguhnya aku berutang 1 uqiyah emas pada

seseorang, maka ia untukmu dengan harga sebanyak itu'. Beliau

bersabda, 'Aku telah mengambilnye'." Pada riwayat ini terdapat

ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) sekaligus. Lebih jelas

dari ini riwayat Ibnu Ishaq dari Wahab bin Kaisan yang dikutip

oleh Imam Ahmad, "Aku berkata. 'Aku telah ridha'. Beliau

bersabda, 'Baiklah'. Aku berkata. 'Ia untukmu dengan harga

tersebut'. Beliau bersabda, 'Aku telah mengambilnya'."

Hadits ini dapat dijadikan dalil bahrva jika dalam suatu transaksi

hanya menggunakan lafazh-lafazh kinayah ftiasan), maka itu

telatr mencukupi dan sah.

23.

24.

25.

26.
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Catatan:

Kehidupan unta milik Jabir berakhir dengan baik karena

mendapat keberkahan dari Nabi SAW. Saya telah melihat biografi

Jabir di dalam kitab Tarikh lbnu Asakir dengan sanadnya hin-uga Abu

Az-Zubair dari Jabir, dia berkata. "Unta itu tetap berada padaku pada

masa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Kemudian pada masa

pemerintahan Umar, unta itu menjadi lemah. Akhirnl'a. aku

membawanya kepada Umar dan dia mengetahui kisahnya. Umar

berkata, 'Tempatkanlah ia di antara unta-unta sedekah dan pada

tempat penggembalaan yang terbaik'. Maka, unta itu tetap berada

dalam keadaan seperti itu hingga mati."

5. Syarat-syarat dalam Bermu'amalah

f h' *'$.lt;itrr Uu 'i6 ^:; ir 
'€;?;:,3 

s,i *
idt $;# 'i6 .! ,io .4t *.rr*y.w t# t'' ,*i

&?r tX,r iu .i.,st e'8 iii
2119. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Kaum Anshar

berkata kepada Nabi SAW, 'Bagilah pohon kurma antara kami dengan

saudara-saudara kami'. Beliau bersabda, 'Tidak'. Beliau berkata,

'Kalian mencukupi komi dalam biaya peratvatan dan kami

menjadikan kalion sekutu dalam buahnya'. Mereka berkata, 'Kami

dengar dan kami taati'."

+ ir & n' J;, ei ,Jv &\t *u;'# ;.lr "r;;,r
..c , t. . -. .l', . o ri. ,.o.,.W er-v *3 {:,ui)";)t^};'oi;r4t]# t:'i
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2720. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Rasulullah

SAW memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dikelola

dan tanami, dan mereka mendapatkan separuh dari hasilnya."

Keterangan Hadits:

(Bab syarat-syorat dalam bermu'amolah). Yakni baik berupa

pengelolaan tanah maupun lainnya. Dalam hal ini Imam Bukhari

menyebutkan 2 hadits:

Pertama, hadits Abu Hurairah tentang kesepakatan kaum

Muhajirin untuk melakukan pekerjaan kaum Anshar dalam merawat

tanaman dengan imbalan sebagian dari hasilnya. Hadits ini telah

dikemukakan pada bab "Keutamaan Manihah" di bagian akhir

pembahasan tentang hibah. Adapun syarat yang disebutkan hanyalah

dari sisi bahasa, namun syara' telah menganggapnya sehingga menjadi

bagian dari syariat, sebab maknanya adalah; jika kamu melakukan

pekerjaan kami, niscaya kami akan membagi hasilnya dengan kamu.

Kedua, hadits Ibnu Umar tentang kisah pemberian lahan kepada

penduduk Khaibar untuk dikelola. Hadits ini disebutkan dengan

sangat ringkas, dan telah dijelaskan pada pembahasan tentang

pertanian.

6. Syarat Mahar (Maskawin) dalanr Akad Nikah

Jvj .'d? 6'Ns ,lrij'tt'+ g$t e* o\ t; J$t

€ y ct:u'; r;: ?t *', y',i,,;* dt *,'r4,
J.c; ;:ti'q:b') ;'L t'l,u;;lu ^'lG

Umar berkata, "sesungguhnya pemutus bagi hak-hak adalah

pada syarat-syarat, dan bagimu apa yang engkau persyaratkan." Al
Miswar berkata, "Aku mendengar Nabi SAW menyebutkan
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menantunya. lalu bcliau mernujir-rya dalartt hal hubungirn

pernikahanrrya. I3eliau bersabda, 'l)ia bcrhicuru tlangunku dun iuiur
tcrhatlupku, diu bcrjunii kepudaku dun mancyui juttiitt.t'tt unlukku'."

t*

2721. Dari Abu Al Khair. dari Uqbah bin Amir RA. dia

bersabda. "Rasulullah SAW bersabda. 'SStcrul yung paling pctlut untuk

kulian penuhi adaluh aps yung dengannl,cl kamu menghalalkan

kemuluan'."

Keterangan:

.Ll ...b;;IJr .r.-;s oe;AeLiril.* Su'j lunar berkctta,

"Sesungguhnya pentutus bagi hak-hqk..." dan selerLtsnya). Umar
yang dimaksud adalah Umar bin Khaththab. Atsqr ini disebutkan

dengan sanad yang maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin

Manshur dari jalur Ismail bin Ubaidillah bin Abi Al Muhajir. dari

Abdurrahman bin Ghanm. dari Umar. Penjelasan secara lengkap akan

disebutkan pada pembahasan tentang nikah. Demikian pula hadits AI
Miswar yang disebutkan dengan sanad yang mlt'allaq di atas dan

hadits Uqbah bin Amir dengan sanad yang maushul di tempat ini.

semuanya akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah.

7. Svarat-syarat dalam Pertanian

\ ' 'ro. \.,. oi.o-l o. ",i, io.irr Jy': Jri:Ju'4i- bt',f'; /s i.a-it y .,tt G-\ -e
.eij, *..'rli;-r c *. ti-i oi a rP,'ni ,&i + h,

i ,tr'+ ,'Js U''1\ ljbL ry
,;.1\r q-* tK3k rtG'lr'Fi k
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- .i,.. /croi. ..rr1 o 2 ,/ { . . o toi. ;2 o -.o i,. lt',

!)it ie 4:., dr;-tl, "f E+, to) i_f dt:f o'->;t L.,.S
' '2722. 

Dari Votyu Uin Su'ia,'aiu berkata: Aku mendengar

Hanzhalah Az-Zttaqi berkata: Aku mendengar Rafi' bin Khadij RA
berkata, "Kami adalah kaum Anshar 1'ang paling banyak memiliki
ladang. Maka kami menyewakan tanah. Terkadang bagian ini
menghasilkan dan bagian ini tidak menghasilkan. Akhirnya kami
dilarang melakukan hal itu, tapi kami tidak dilarang (menyewakan)

dengan bayaran perak."

Keterangan:

(Bab syarat-syorat dalam pertanian). Judul bab ini lebih khusus

dibandingkan dengan judul bab yang kelima. Dalam bab ini Imam

Bukhari menyebutkan hadits Rafi' bin Khadij secara ringkas. Hadits

tersebut telah dijelaskan pada pembahasan tentang pertanian.

8. Syarat-syarat yang Tidak Diperbolehkan dalam Pernikahan

a'J',

l!'1

a,

t'^)&\>

y 
'ju,.1 ,.,

'&).>i.)

oi. f. i. ) 4,. . ,c, \.. . '-.c.t 7..

:r r' ,P dt f * at ub.t ot-* g..t ,f
,vi i. ,y in"; \j ,\#[r Yi ;rt) >g!_'' | ':" -i , -t 

,

l^iey,.#.Wi $u ii';t'Six tj**:
2723. Dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah RA, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, "Orong kora tidak boleh menjual untuk

orang deso, janganlah kalian melahtkan an-nojsy, janganlah

ntenambah otos taworan saudaranya, .iangan meminang (wanita)

yang berada dalam pinangannya, dan janganlah seorong wanita
meminta agar saudara perempuannyo diceraikan supoyo ia memenuhi

isi periuknya (menggontikan posisinya). "
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Keterangan:

(Bab syorat-syarat yong tidak diperbole hkan dalum
pernikahan). Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah. yang

menyebutkan "Janp;an meminung (wanita) yang dipinang oleh
saudaranya". Hal ini akan dikemukakan pada pembahasan tentang
nikah. Kalimat 'menceruikan suudaranya', ditinjau dari keberadaan
keduanya sebagai wanita yang dimadu, atau yang dimaksud adalah
persaudaraan dalam Islam, karena umumnya istri seorang muslim
adalah wanita-wanita muslimah.

9. Syarat-syarat yang Tidak Halal dalam Hudud

*i *]- i'lr *;t]t,i .irr ,.-,U( ,)'.p lt il, 311if ar
t

Io_y)
a,:

cr -r
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2724-2725. Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani

RA, keduanya berkata, "Sesungguhnya seorang laki-laki Arab Badui

datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku
memohon kepadamu atas nama Allah meiainkan engkau memutuskan

untukku berdasarkan kitab Allah'. Lawan perkara yang satunya --dan
ia lebih paham dari yang pertama- berkata, 'Benar, putuskanlah di

antara kami berdasarkan kitab Allah dan izinkan aku untuk berbicara'.

Rasulullah SAW bersabda, 'Katakanlah!' Orang itu berkata,

'sesungguhnya anakku bekerja sebagai buruh pada orang ini, lalu dia

berzina dengan istrinya. Aku diberitahu bahwa sanksi atas anakku

adalah rajam. maka aku menebusnya dengan 100 ekor kambing

beserta seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada

ahli ilmu dan mereka mengabarkan kepadaku bahwa anakku harus

didera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan sanksi atas

istri orang ini adalah rajam'. Rasulullah SAW bersabda, 'Demi Dzat

ycng jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan di
ontara kalian berdua berdasarkan Kitab Allah; wanita budak dan

kambing dikembalikan, dan wajib atas anakmu dera 100 kali lalu
diasingkan selama setahun. Wahoi Unais, pergilah kepada istri orang

ini! Jilra ia mengaku, maka rajamlah dia'. "

Dia (perawi hadits) berkata, "Keesokan harinya Unais pergi

kepada wanita itu, dan dia pun mengakui perbuatannya. Maka,

Rasulullah SAW memerintahkan agar dia diraiam."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah tentang kisah

seorang buruh. Hadits tersebut dalam pembahasan tentang perdamaian

diberi judul "Jika Mereka Berdamai atas Suatu Penyelewengan Maka

Tertolak".

Adapun pelajaran yang dapat diambil dari hadits tersebut

adalah bahwa setiap syarat yang berupal'a untuk menghilangkan atau

menghapus hukum Allah, maka syarat tersebut adalah batil. Demikian
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juga halnya dengan perdamaian. LIal ni akan dijelaskan pada

pembahasan tentang hukum-hukum.

10. Syarat-syarat yang Diperbolehkan pada Budak Mukatab Bila
Ia Ridha Dijual untuk Dimerdekakan

q., ^s.a *'i:6; ilu +,i ,r
t'F ?i u ,u* "frt* *r, ir; *'*t 'Uu r& il,
.za-.t-

Y /j'i .r! :LJu .r*, :Uu G'J:Lii €,'i #i ,p ,eft
u.t'* *;.Lr v ,Uu .G.\i'** e i.4
:,Sw ri;; olt:, c :Ju; -'^*'ri- 'rLj !t i, & it ;;;
L?t) ttiH| 6.?v 'Uu .rrit:6 r*,4'r \lrLit g*l
';-:11 ,6*l ,s.i,trsr ,*i * \t J, '*it iw ,s,,t'r tp,li

.b'; iv rru'p"r

2726.Dari Abdul Wahid bin Aiman at Uatti, du.i bupuk,yu,
dia berkata: Aku masuk menemui Aisyah RA, dia berkata, "Barirah
masuk menemuiku dan dia telah mengikat perjanjian untuk menebus

dirinya (mukatab).la berkata, 'Wahai Ummul Mukminin, belilah aku!

Sesungguhnya keluargaku hendak menjualku, maka merdekakanlah
diriku'." Aisyah berkata. "Baiklah." Barirah berkata, "sesungguhnya

familiku tidak menjualku hingga mereka mempersyaratkan wala'-ktt
(untuk mereka)." Aisyah berkata, "Aku tidak membutuhkanmu."
Rasulullah SAW mendengar hal itu -atau disampaikan kepada

beliau- maka beliau bersabda, "Apa urusan BarirahT" Kemudian

beliau bersabda, "Belilah dan merdekakan dia, dan biarkan mereka

mempersyaratkan apa yang mereka sukai." Aisyah berkata, "Aku pun

membelinya dan memerdekakannya, sementara familinya
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mempersyaratkan wala' (untuk mereka)." Nabi SAW bersabda,

"lYala' adqlah untuk orang yang memerdekskan, meskipun mereka

mempersyaratkan I 00 syaral'. "

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah tentang kisah Barirah.

llasalah ini telah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang

memerdekakan budak.

ll. Syarat-syarat dalam Thalak

t,,i. e.tl t '
wA(r.jJlr c,*r .tul

y'4
Ibnu Al Musayyib, Al Hasan dan Atha' berkata, "Jika ia

memulai dengan thalak atau mengakhirkannya, maka ia lebih berhak

dengan syaratnya."

, , 'e . s. .l i ol ' t o t ':;i * ?l ":1 i>rLJr{ tri d! istbs)

a

t)
'jfj'b

.JVJ
.',* ,,f')r +':',rb Jvi .:* 7 -^fut'"tqr'sr; A.e

.& ,)w.uL*tfit :suj .$ :i;t
2727. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

melarang mencegat (rombongan dagang sebelum sampai ke pasar),
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orang muhajir membeli untuk orang badui [pedalanranl. rvanita

mensyaratkan untuk menthalak saudaranya, menawar apa yang telah

ditawar oleh saudaranya, melarang najsy, dan melarang ta.shri,vtth."l

Riwayat ini dinukil pula oleh Mu'adz dan Abdushamad dari

Syu'bah.

Ghundar dan Abdurrahman menyatakan "nuhiya" (dilarang),

Adam menyatakan "nuhiinaa" (kami dilarang), An-Nadhr dan Hajjai

bin Minhal menyatakan, " noha" (melarang).

Keteranean Hadits:

(Bab syarat-syarat dalam thalak). Maksudnya, mengaitkan

thalak dengan sesuatu.

y|',*i'# ?i'ti ynirl r.t; o1l&3 i,-Ar1vi:.iir i.t ,:la':

(Ibnu Al Musayyib, Al Hasan dqn Atha' berkata, "Jika ia memulai

dengan thalak atau mengakhirkannya, maka ia lebih berhak dengan

syaratnya.'). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang moushul oleh

Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Al Hasan dan Ibnu Al
Musayyab tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya,

"Engkau telah diceraikan..." atau berkata kepada budaknya, "Engkau

telah merdeka jika tidak melakukan perbuatan ini". Bagaimana

hukumnya jika dia terlebih dahulu mengucapkan thalak sebelum

memerdekakan budak atau sebaliknya? Keduanya berkata, "Jika orang

itu melakukan apa yang dia katakan. maka tidak ada baginya thalak

atau pembebasan budak." Pendapat serupa dinukil pula dari Ibnu Jarir

dan Atha'.

Dalam riwayat Atha' diberi tambahan: Qatadah berkata, "Aku
berkata, 'Sebagian orang mengatakan hal itu dianggap sebagai thalak

t ,\q79,adalah mcnawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain dengan harga yang lebih tinggi,
padahal ia tidak bermaksud membeli barang tersebut. melainkan sekadar mempcrdaya pembeli agar
membelinya. Sedangkan tashriyah adalah membiarkan air susu di ambing susu hewan tanpa memerahnya
untuk beberapa hari agar kantong susu hewan itu terlihat besar dan memikat orang untuk membelinya--
pencrj.
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bila ia memulai dengan thalak'. Maka dia berkata, 'Tidak, dia lebih

berhak dengan syaratnya'."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur lain, dari Qatadah.

dari Sa'id bin Al Musayyib dan Al Hasan tentang seorang laki-laki

1'ang bersumpah untuk menceraikan istrinya, lalu dia memulai dengan

mengucapkan thalak. Keduanya berkata. "Baginya apa yang dia

kecualikan selama dia menyambung dengan perkataannya." Qatadah

mengisyaratkan dengan pertanyaannya itu kepada pendapat Syuraih

dan Ibrahim An-Nakha'i, "Apabila seseorang memulai dengan

mengucapkan thalak sebelum sumpah, maka thalak tersebut dianggap

sah. Berbeda apabila dia mengakhirkan pengucapan thalak." Tapi.

pendapat mereka ini tidak disetujui oleh mayoritas ulama.

il6 grl $ (dari Abu Hazim). Dia adalah Salman Al Asyja'i.

Pembicaraan mengenai hadits Abu Hurairah di tempat ini telah

dikemukakan pada pembahasan tentang jual-beli di beberapa tempat.

Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah kalimat, ai:jr b;-X 11

t4ti f|/'b (Janganlah seorang wanita mempersyaratkan untuk

ntentalak sattdaranya). Sebab, secara implisit apabila ia

mempersyaratkan hal itu lalu saudaran.va diceraikan, *iscaya thalak

tersebut dianggap sah. Karena bila thalak tidak sah, maka larangan

terhadap perbuatan itu tidak akan memiliki makna. Demikian

dikatakan oleh Ibnu Baththal. Adapr.rn penjelasan hadits ini 
-yang

berkaitan dengan masalah thalak- akan dikemukakan pada

pembahasan tentang nikah.
.t . ,".. "..t$t !t*1 56, A.\t (Riwayat ini dinukil pula oleh Mu'adz dan

,lbdushamad). Mu'ad zyangdimaksud adalah Ibnu Mu'adz Al Anbari.

Sedangkan Abdushamad adalah lbnu Abdul Warits. Maksudnya,

keduanya telah menukil keterangan yang sama dengan Muhammad

bin Ar'arah dalam menegaskan bahwa hadits ini sampai kepada Nabi

SAW, dan penegasan penisbatan larangan kepada Nabi SAW.
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\4" flt ',*'t ")ti J\e'J Kihundur dan Abdurruhruun

menyatakan, "Dilarang"). Abdurrahman yang dirnaksud adalah

Abdurrahman bin Mahdi. Maksudnya, keduanya teiah meriwayatkan

pula dari Syu'bah, tetapi memakai kata kerja pasif (dilarang).

'S' iru 
'J'6s Aao* menyatakan, "Kami dilarang.'). Adam

yang dimaksud adalah Adam bin Abi Iyas, dan perkataan ini dia nukil
pula dari Syu'bah. Riwayat ini hanya menyebutkan orang yang

dilarang tanpa menyebutkan orang yang mengeluarkan larangan.

"*E" iq U Lb: F,'Jrt: (An-Nadhr dan Haiiai bin Minhal

berkata, "Melarong."). An-Nadhr yang dimaksud adalah Ibnu

Syamuel, dan riwayat ini dikutip oleh Hajjaj bin Minhal dari Syu'bah

pula. Hanya saja riwayat ini menggunakan kata kerja aktif (melarang),

namun tetap tidak menyebutkan pelakunya (orang yang melarang).

Riwayat-riwayat ini telah sampai kepada kami dengan sanod

yang maushul. lmam Muslim meriwayatkan riwayat Mu'adz dengan

sanadyangmaushul denganlafazh, f ,;i *t y io' .,,; )lr')'iLlbi

dagang [sebelum sampai ke pasarJ).

Sedangakan riwayat Abdushamad. Imam Muslim menukil

dengan sanad yang maushul, ,;4 {"j y \t & nr J'y] i,f

(Sesungguhnya Rasulullah SAll melarang...), sama seperti riwayat

Mu'adz. Demikian pula yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur

Hajjaj bin Muhammad. dari Yahya bin Bukair dan Abu Daud Ath-
Thayalisi, semuanya dari Syu'bah. Hanya saja Abu Daud tampak ragu

akan redaksi hadits apakah menggunkan kata bentuk pasif nuhiya

(dilarang) atau bentuk aktif naha (melarang).

Imam Muslim juga menyebutkan riwayat Ghundar melalui

sanad yang maushul, dia berkata: Abu Bakar bin Nafi' menceritakan

kepada kami, Ghundar telah menceritakan kepada kami dengan

menggunakan kata "dilarang", sama seperti riwayat mu'allaq yang
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dikutip oleh Imam Bukhari. Demikian pula yang diriwayatkan oleh

Imam Muslim dari Wahab bin Jarir dan Abu Awanah dari jalur Abu

An-Nadhr, keduanya dari Syu'bah. Adapun riwayat Abdurrahman Al
Mahdi telah disebutkan dengan sanad yang moushul....l

Adapun riwayat Adam telah kami riwayatkan dalam naskahnya

dari Ibrahim bin Yazid. Sedangkan ri'*'ayat An-Nadhr bin Syamuel

disebutkan melalui sanad yaig maushttl oleh Ishaq bin Rahawaih

daiam Musnad-nya.

Riwayat Al Hajjaj bin Minhal disebutkan dengan sanad yang

rnaushul oleh Al Baihaqi dari jalur Ismail Al Qadhi, lalu dia

menyebutkan setlahnya riwayat Hafsh bin Umar dari Syu'bah. Abu

Awanah juga meriwyatkan dari jalur Zaid bin Abi Unaisah dari Adi

bin Tsabit, dia mengatakan, "Dari Nabi SAW" tanpa ada unsur

keraguan.

Maksud "muhajir" dalam kalimat hadits di atas "Orang muhaiir

ntembeli untuk orang badui" adalah orang kota, sebab orang kota

menurut kebiasaan pada masa itu biasa disebut muhajir.

Makna hadits adalah; apabila orang badui (pedusunan) datang

ke pasar untuk membeli sesuatu, maka janganlah orang kota menjadi

u'akil baginya agar orang-orang pasar tidak terhalang rn*ndapatkan

manfaat darinya. Bahkan, yang mesti dilakukannya adalah memberi

nasihat serta saran. Tapi ada pula kemungkinan kata 1(i (yabta'u) di

sini bermakna "menjual", sehingga terjadi keselarasan dengan riwayat

sebelumnya.

I Pada catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan, "Setelah kalimat 'Disebutkan dengan sanad yang maushul

oleh...' terdapat tempat kosong di naskah yang menjadi pegangan. Sementara pada naskah lain, kalimat

ini dihapus sekaligus. Barangkali penulis Fathul Baori (lbnu Hajar) sengaja mengosongkan tempat ini

karena hendak meneliti terlebih dahulu orang yang menyebutkan riwayat Abdurrahman dengan sanad

7'angmaushul. Al Qasthalani berkat4 "Al Hafizh lbnu Hajar berkatadalam muqaddimah Fathul Baari,
'Rirvayat Adam, Abdunahman dan An-Nadhr belum aliu dapali sanadnya secara maushul'. Namun

kemudian dia berkata dalam Fathut Baari, 'Riwayat Adam telah kami kutip dalarn naskahnya, sedangkan

ri\\'ayat An-Nadhr telah disebutkan melalui sanad yang maushul oleh lshaq bin Rahawaih dalam

.\tusnadnya'."
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12. Syarat-syarat Bersama Manusia dengan Perkataan

i :*: Pu &,s,'ti i,ss';ti y; ur;,1 l\,f
i \,,'.b') ,:G oc r",,I-,('4i- f i y c :A)
\,t *y, {& /t 4 tt ,'JG -i? i *'* t:t" *
f i' ;* !' J;;'Jv :Jv f U al ;L itu rn*

rt eit,ff pb ,iu Lst ?i . ;ur J;, ;; ,&')

*yr, ,G'-i *uSrt ,(Q.A!' Uk (k ,f '#
ri)1 t(r* 

"ii 
,t *]i\', V u"r,i:,t I i,t) .6IL

,t sii $aa "#-'oi 't-; tistt t*i 6iiJti) ,r;iat Aw

."&'**6i:u,V

2728.Dari Hisyam bahwa lbnu Juraij *"nguUu.tu, t rp*A*yu,

Ya'la bin Muslim dan Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku dari

Sa'id bin Jubair 
-keduanya 

saling menambahkan satu sama lain dan

selain keduanya telah aku dengar menceritakan dari Sa'id bin Jubair-
dia berkata: Sungguh kami berada di sisi Ibnu Abbas RA, dia berkata:

Ubay bin Ka'ab bercerita kepadaku, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Muso adalah Rasulullah..." Ia menyebutkan hadits dan

berkata, "Buknnkah aku telah berkata kepadamu, 'Sesungguhnya

engkau sekali-kali tidak aknn songgup sabar bersamakul Pada kali

pertama karena lupa, yang pertengahan adalah syarat, dan yang

terakhir disengaja. "Musa berkata, 'Janganlah engkau menghukum

aku karena kelupaanku danjanganlah engkau membebani aku dengan

suatu kesulitan dalam urusonku'." "Keduanya beriumpa dengan

seorang anak, maka Khidhir membunuhnya". "Maka keduanya

berjalan... kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding
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rumah yang hanryir rohoh, makn Khidir menegakkan dinding itu."
Ibnu Abbas membacanya "ama{tmethunt malik" (di hadapan mereka

ada raja).

Keterangan:

(Bab syarot-syqrat bersamq manusict dengan perkataan). Dalam
B*b ini disebutkan di sini hadits Ibnu Abbas dari Ubay bin Ka'ab
tentang kisah Nabi Musa dan Khidhir. Adapun yang dimaksudkan di
tempat ini adalah kalimat "Pada kali pertama karena lupa, yang

pertengahan adalah syarat, dan yang terakhir disengaja". Ia
mengisyaratkan dengan "syarat" kepada firman-Nya "Jika alat
bertanyu kepadamu tentang sesuotu sesudah ini, moka janganlah
engkau memperbolehkon aku menyertaimu." Musa pun berpegang

dengan ketetapan itu, dan keduanya tidak menuliskan dan tidak pula
dipersaksikan kepada seorang pun.

Dalam hadits ini terdapat dalil untuk mengamalkan konsekuensi

svarat, sebab Nabi Iftidhir berkata kepada Musa ketika menyalahi
s)'arat, *lnilah perpisahan antara aku dengon knmu. " (Qs. Al Kahf
[ 8]: 78) dan Nabi Musa tidak mengingkari hal itu.

13. Syarat-syarat dalam Wola'

,!t:ti i,* dli';;k:Uui ;r-i *a:Uu uG *
i, ok;'4 ,;ifoi t$ir'o\:dui *.'-,,i; ,\ri i" "-it; ,tet,Tp ,& Urt- tpit j\;i; *i ..i ;.
3t ,Uua -l;e *t ^)L h' & a' J;ri- p,i,!P'. U ,

J:" ut *,4 i,tp,'o'k_ti u f;ft ,# * &;

o

\P.

tlt-)
:

:
-te

.̂irt
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2729. Dari Aisyah. dia berkata, "Barirah datang kepadaku dan

berkata, 'Aku telah mengikat perjanjian dengan familiku (untuk

menebus diriku) 9 uqiyah, pada setiap tahun 1 uqiyah, maka bantulah

aku!"' Aisyah berkata, "Jika mereka mau aku menghitungnya (yakni

membayar) untuk mereka dan wala '-mu menjadi milikku, niscaya aku

akan melakukannya." Barirah pergi kepada familinya dan berkata

kepada mereka, namun mereka tidak mau menerimanya. Lalu Barirah

datang dari sisi mereka --{an Rasulullah SAW pada saat itu tengah

duduk- dan berkata, "Aku telah menawarkannya kepada mereka,

namun mereka menolak, kecuali jika wala' menjadi milik mereka."

Rasulullah SAW mendengar (ucapan Barirah), Aisyah pun

mengabarkan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Ambillah ia

dan persyaratkan wala' untuk mereka. Seseungghnya wala' itu untuk

orang yang memerdekakan." Aisyah melakukan hal itu. kemudian

Rasulullah SAW berdiri di antara manusia. Beliau memuji Allah dan

menyanjung-Nya, setelah itu bersabda, "Ada apa dengan para laki-

laki itu, mengapa mereks membuat syarat-syarot yang tidak ada

dalam kitab Allah? Syarat apapun yang tidak terdapat di dalam kitab

Allah, maka itu adolah batil meskipun 100 syarat. Ketetapan Allah

lebih patut (diikutil dan syorat Allah lebih kokoh, sesungguhnya wola'
itu bagi orang yang memerdekakan."
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Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan penggalan hadits Aisyah tentang kisah

Barirah yang telah diielaskan pada akhir pembahasan tentang

memerdekakan budak.

14. Apabila Dipersyaratkan dalam Pertanian "Jika Aku Mau
Niscaya Aku Mengeluarkanmu"

\- ct.
coll JJP U-

b:):X1, VU -r*t y [t i
s: ;r')?i

.,t c. zzt c... ...c. ,t .11- c.l e .l.i. ,ct.4. ,,.,
P ,f .P jl f uU .-e 4--->.1 a$l J--e ', 4^.lr ', :l^> oljJ

,. \J '. 'Jt 
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2730. Dari Malik, dari Nafi, dari lbnu Umar RA, dia berkata:

Ketika penduduk Khaibar membuat Abdullah bin Umar keseleo, maka

Umar berdiri dan berkhutbah seraya berkata, "Sesungguhnya

Rasulullah SAW mempekerjakan orang Yahudi Khaibar terhadap

harta benda mereka dan beliau bersabda, 'Kami mengakui keberadaan

kamu di tempat ini selama Allah mengakuinya'." Sesungguhnya

Abdullah bin Umar pergi ke tempat hartanya di sana, dan ia diganggu
pada malam harinya sehingga tangan dan kakinya keseleo, sementara

tidak ada bagi kita musuh di tempat itu selain mereka. Mereka adalah

musuh kita dan para tersangka bagi kita. Oleh karena itu, aku

bermaksud mengusir mereka. Ketika Umar telah bertekad untuk
melakukan hal itu, maka ia didatangi oleh salah seorang anak Abu Al
Huqaiq dan berkata, "Wahai Amirul mukminin! Apakah engkau akan

mengeluarkan kami, padahal keberadaan kami telah diakui oleh
Muhammad SAW, dan beliau telah mempekerjakan kami atas harta

benda serta mempersyaratkan hal itu kepada kami?" Umar berkata,

"Apakah engkau mengira bahwa aku lupa sabda Rasulullah SAW,
'Bagaimana denganmu ketika engkau dikeluarlutn dari Khqibor,
untomu membawamu berlari hingga beberapa malam'." Ia berkata,

"Itu hanyalah senda gurau Abu Al Qasim." Umar berkata, "Engkau
berdusta, wahai musuh Allah!" Maka, Umar mengusir mereka seraya

memberikan kepada mereka harga dari buah (tanaman) mereka berupa

harta benda, unta dan barang yang terdiri dari pelana, tali dan selain

itu.

Diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Ubaidillah.
Menurut perkiraanku dari Nafi', dari Ibnu Umar dari Umar, dari Nabi

SAW secara ringkas.

Keteranean Hadits:

(Bab apabila dipersyaratksn dalam pertanian "Apabila aku

mau, niscaya aku mengeluarkanmu"). Demikian Imam Bukhari
menyebutkan judul bab ini secara ringkas. Sementara dalam
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pembahasan tentang pertanian, Imam Bukhari menyebutkan judul bab

1'ang lebih jelas dibandingkan judul bab di atas, diia mengatakan "Bab

Apabila Pemilik tanah berkata, 'Aku Mengakui Keberadaanmu

Selama Allah Menghendaki" -tanpa 
menyebut batas waktu

tertentu- maka keduanya sesuai dengan apa yang mereka lakukan

suka sama suka". Kemudian di tempat itu Imam Bukhari menyebutkan

hadits Ibnu Umar tentang kisah orang Yahudi Khaibar dengan kalimat
"Kami mengakui kamu atas hal itu selama kami menghendaki".

Sementara di tempat ini pula dia menyebutkan dengan kalimat "Kami

mengakui keberadaan kamu selama Allah mengakuinya"- Masing-

masing kedua judul bab itu mengisyaratkan kepada lafazh hadits yang

disebutkan pada bab yang lainnya. Kemudian salah satu dari kedua

riwayat itu menjelaskan maksud riwayat lainnya, dan bahwa maksud

"selama Allah mengakuinya" adalah selama Allah menakdirkan

kepada kami untuk membiarkan kamu padanya. Apabila kami

rnenghendaki mengeluarkan kamu lalu melakukannya, maka jelas

bahwa Allah telah menakdirkan untuk mengeluarkan kamu.

Pada pembahasan tentang pertanian telah disebutkan cara

menetapkan dalil dari hadits ini untuk membolehkan mukhabarah

(memberikan tanah untuk dikelola orang lain, lalu hasilnya dibagi).

Dalam hadits ini terdapat pula keterangan tentang bolehnya

melakukan musaqah (merawat tanaman) dengan batas waktu yang

ditentukan sendiri oleh pemilik tanaman. Akan tetapi, para ulama

)'ang tidak memperbolehkannya memberi jawaban bahwa ada

kemungkinan waktunya disebutkan namun tidak dinukil, atau tidak

disebutkan tetapi ditetapkan bahwa setiap tahun dibayar sekian; atau

mungkin penduduk Khaibar telah menjadi budak bagi kaum muslimin,

dan interaksi antara majikan dan budak tidak dipersyaratkan padanya

seperti syarat yang berlaku antara sesama orang merdeka.

7.i lkeseleo). Kata fad'a bermakna terpisahnya persendian.

Dikatakan, fada'at yadaahu artinya kedua tangannya terpisah dari

pergelangan tangan. Al I(halil berkata, ".41 fad'adalah kebengkokan

pada persendian. Jika kaki bergeser dari persendian yang ada di mata
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kaki, maka dinamakan .fad'." Al Ashma'i berkata, "la adalah

pergeseran antara tangan dengan lengan, dan antara kaki dengan

betis."

Kata seperti inilah yang terdapat pada semua riwayat serta

dijadikan dasar penjelasan oleh Al Khaththabi, dan inilah yang terjadi
pada kisah di atas. Kemudian dalam riwayat Ibnu As-Sakan

disebutkan dengan menggunakan huruf gha', yaitu fadagha dan

dibenarkan oleh Al Karmani. Akan tetapi ini merupakan kekeliruan,

karena makna fadgh adalah patahnya sesuatu yang berongga, seperti

dikatakan oleh Al Jauhari. Sementara pada kisah di atas, Ibnu Umar

tidak mengalami hal demikian.

,[!' { y A* (dan dia diganggu pada malam hari). Al

Khaththabi berkata, "Orang-orang Yahudi menyihir Abdullah bin
Umar sehingga kedua tangan dan kakinya cidera." Akan tetapi ada

kemungkinan mereka memukulinya, dan hal itu dikuatkan oleh

kenyataan bahwa kejadian itu berlangsung pada malarn hari. Bahkan,

dalam riwayat Hammad bin Salamah yang sanadnya dikutip oleh

Imam Bukhari secara mu'alloq disebutkan, ty;.i * 'oU,: tti ili
gu_rf:ui q. ,ii u p S.t \a)\ +"r:ij, (Ketika pada masa (Jmor,

mereka *rrff*ff'u kaum muslimin dan melemparkan lbnu (Jmar

dari atas rumah sehingga kedua tangannya keseleo).

tifi lpara tersangka kami). Maksudnya, merekalah yang dapat

kami jadikan sebagai tersangka dalam kejadian ini.

'&i fu p;yrl U;-i3'rij (aku bermalrsud mengusir mereka,

ketika Umar telah bertekad). Maksudnya, dia memantapkan tekadnya

untuk mengusir mereka. Namun, hal ini tidak berarti bahwa

pengusiran orang-orang Yahudi Khaibar hanya disebabkan faktor di

atas. Bahkan, saya telah menemukan 2 faktor lain yang juga menjadi

penyebab pengusiran mereka.
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Fuktor pertama, diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Ubaidillah bin

Abdillah bin Utbah, "[Jmar senantiasa mengakui keberadaan orang

Yahudi di Khaibar hingga dia mendapatkan keterangan tegas dari

Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, lA: yF' :';-?.i;J{ )
(Tidak akan berhtmpul 2 agomo di Jazirah Arab). Umar pun berkata.

'Barangsiapa di antara 2 golongan Ahli Kitab memiliki perjanjian.

maka hendaklah mengajukannya kepada kami agar aku dapat

menunaikannya. Jika tidak, maka sesungguhnya kami akan mengusir

mereka. Lalu Umar pun mengusir mereka." Riwayat ini disebutkan

oleh Ibnu Abi Syaibah dan selainnya.

Faktor kedua, diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dalam kitab

,4khbar Al luladinah dari jalur Utsman bin Muhammad Al Akhnasi,

dia berkata, "Ketika tanggungan telah banyak 
-maksudnya 

para

budak- di tangan kaum muslimin dan mereka telah mampu untuk

mengelola tanah. maka Umar mengusir mereka."

Tidak tertutup kemungkinan semua faktor ini merupakan bagian

dari sebab-sebab yang mendorong Umar mengeluarkan mereka. Kata

ry/a' (pengusiran) berarti mengeluarkan dari harta dan negeri dengan

paksa.

,fit C.ri g '.tii lsalah seorang anak Abu Al lluqaiq). Dia

adalah pimpinan kaum Yahudi Khaibar, tetapi saya tidak menemukan

keterangan yang menyebutkan namanya. Dalam rirvayat Al Barqani

disebtrtkan, \b;j ) :"p1fi; 'Jtii (Pemimpin mereka berkata,

'Janganlah engkau mengeluarkan kami '."). Abu Al Huqaiq memiliki

anak yang lain, yaitu suami Shafiyah binti Huyay (ummul mukminin)

1'ang terbunuh saat perang Khaibar. Sementara saudaranya masih

hidup hingga peristiwa pengusiran mereka dari Khaibar."

'gbtS 
* tfr (untamu membsu,amu berlari). Kata qalush

berarti unta yang tahan berjalan dalam waktu yang lama. Sedangkan

menurut yang lain, artinya adalah unta yang masih muda. Lalu ada

pula yang mengatakan unta betina yang baru pertama kali dinaiki.
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Manurut pendapat lain, adalah unta yang tegap dan tinggi. Nabi SAW

mengisyaratkan dengan sabda beliau ini akan peristiwa pengusiran

kaum Yahudi dari Khaibar, dan ini termasuk salah satu pemberitahuan

beliau mengenai peristiwa yang belum terjadi dan akan menjadi

kenyataan.

tt . i

€V * i,.-..Lt (menurut perkiraanku dari Nofi). Maksudnya,

Hammad ragu mengenai sanad hadits itu, apakah benar dinukil dari

Nafi' atau bukan. Akan tetapi, keraguan itu telah dihapus oleh Abu
Ya'la dalam riwayatnya yang akan disebutkan.

AI Karmani mengatakan bahwa dalam redaksi "dari Nabi SAW"
menunjukkan bahwa Hammad dalam riwayatnya mencukupkan apa

yang dinisbatkan kepada Nabi SAW dalam kisah ini, baik dari sisi

perkataan maupun perbuatan. dan tidak menyebutkan apa yang

dinisbatkan kepada Umar. Sebenamya tidak seperti itu, karena

Hammad hanya bermaksud menukil riwayat yang marfu' dan tidak
menyebutkan riwayat yang mauquf.

Kami meriwayatkan dalam Musnad Abu Ya'la dan dalam kitab
Fawa'id Al Baghawi dari Abdul A'la bin Hammad, dari Hammad bin

Salamah, dengan lafazh, |ti e '?xii 'P; # 'i bs u ,ii'ls
s,* eryi ,'* 'i iut ,f ii: itt J'J"1:) $i t? o;i t+;i r ,fiJl JLi

lfir,'i;'*,; **i; '11 
q l81 :'1,ai io i' & l' J'il3 J'i ,*

,"-rt, #i i t ,,* os i1; # # ,,1'i- j 6i- j 6'1;(rmar

berlrata, "Barangsiapa memiliki bagian di Khaibar, hendaklah hadir
agar kami membagikan untuknya." Pemimpin mereka berkata,

"Janganlah engkau mengeluarkan kami, melainkan biorkanlah kami

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rosulullah SAW dan Abu

Bakor." Umar berluta, "Apakah engkau mengira telah hilang dari
ingatanku sabda Nabi SAW, [Bagaimana denganmu apabila

tunggonganmu membawamu dengan cepat menuju ke arah Syam satu

hari, kemudian satu hari, dan kemudian satu hariJ. Umar lolu
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ntembugi kapudu marcku yang ikut pcrang Khuihur di uttturu
penduduk Huduibiyuh\.

Al Baghawi herkata, "Demikianlah yang diriwayalkan oleh

sejumlah peris'avat dari Hammad. Sementara diriwayatkan oleh Al
\\'alid bin Shalih dari Hammad tanpa ada unsur keraguan."

Sa1'a (lbnu Hajar) katakan. demikian pula kami meriwayatkan

diilam llusnud Unrar An-Najjar dari ialur Hudbah bin Khalid. dari

Hamma<J. tanpa ada keraguan. Adapun kalimat, llf}J, 
'F (ke oruh

.S1crm) pada pembahasan tentang pertanian disebutkan. F)lii |&'ri
,{sisi,;'i; \Ltmur mengusir mereka ke Taima' dan Ariha').

Catatan:

Dalam riu'ayat Al Humaidi disebukan riwayat llammad bin

Salamah secara panjang lebar yan-r dinisbatkan kepada Imam Bukhari.

Seakan-akan dia mengutip teks riwal.at itu dari Mulukhraj Al
Burqani (sebagaimana kebiasaannl'a), lalu lupa dalam

nrenisbatkann,v-a kepada kitab yang terkait.

Al Ismaili telah men-eingatkan bahna Hamn:ad terkadang

menyebutkan riwayat ini dengan panjang lebar dan terkadang secara

ringkas. Saya (lbnu Hajar) sendiri telah menyitir sebagian masalah

dalam riwayatnya pada pembahasan terclaiiulu.

Al Muhallab berkata. "Dalam kisah di atas terdapat dalil bahrva

permusuhan dapat menjadi salah satu alasan untuk menuntut

seseorang bertanggung jawab atas suatu kejahatan, sebagaimana

halnya Umar menuntut kaum Yahudi Khaibar agar bertanggung jawab

atas cidera yang dialami oleh Ibnu Umar. Dia mengukuhkan

tuntutannya ini dengan mengatakan, 'Tidak ada musuh bagi kita di

tempat itu selain mereka'. Dia mengaitkan tuntutan dengan kenyataan

adanya permusuhan. Hanya saja dia tidak menuntut qishash. sebab

Ibnu Umar diciderai saat tidur, sehin-ega tidak rnengenali wajah

mereka satu-persatu. Iladits ini memberi keterangan pula bahwa
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perkataan dan perbuatan Nabi SAW dipahami sebagaimana makna
hakikatnya hingga ditemukan dalil yang menunjukkan makna majaz."

15. Syarat-syarat dalam Jihad, Mengadakan Perdamaian dengan
Musuh, dan Penulisan Syarat-syarat
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2731-2732. Dari Ma'mar, dia berkata: Az-Zuhri mengabarkan

kepadaku, dia berkata: Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku

Cari Ai Miswar bin Makhramah dan Marwan 
-setiap 

salah seorang

dari mereka membenarkan keterangan sahabatnya- keduanya

berkata, "trtasulullah SAW keluar pada masa peristiwa Hudaibiyah

hingga ketika mereka berada di sebagian jalan, Nabi SAW bersabda.

'Sesungguhnya Khalid bin Walid di Namim bersama pasukan berkudo

kaum Quraisy untuk mengintai, moka ambillah arah kanar'. l)emi
Allah! Khalid tidak menyadari hingga tiba-tiba tampak bagi mereka

kepulan debu yang diterbangkan oleh pasukan. Dia (Khalid) berangkat

dengan cepat memberi peringatan kepada kaum Quraisy. Nabi SAW

terus berjalan hingga ketika mereka sampai di puncak bui<it yang akan

dituruni menghadap mereka, tiba-tiba kendaraan beliau bersimpuh di

tanah. Orang-orang pun berkata 'Hal... hal...'. Namun, unta itu tetap

tidak bergerak. Mereka pun berkata, 'Qashwa' rnenderuni kepayahan

dan tidak mau lagi berdiri'. Nabi SAW bersabda, 'Qashwa tidak

ntenderum kepayohan dan yang demikian itu bukanlah kebiasaannya.

Akan tetapi ia ditahan oleh yang menahan posukan gajah '. Kemudian

beliau bersabda, 'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nyo,

tidaklah mereka meminta kepadaku suotu rencana buat

ntengagungkan kehormatan-kehormatan Allah melainkon aku aknn

memberikannya kepada mereka'. Setelah itu, beliau menghentaknya

dan unta itu pun bangkit."

t 
je't ttT l't 'yt
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Dia (periwayat) berkata, "Nabi SAW menyimpang dari mereka
hingga berhenti di padang Hudaibiyah, di tepi kolam yang airnya
sedikit, dan orang-orang pun menyauknya sedikit-sedikit. Orang-
orang tidak meninggalkannya hingga mereka menghabiskan airnya"
Lalu diadukannya kepada Rasulullah SAW perihal kehausan (yang
mereka alami). Beliau mencabut salah satu anak panah dari tempat
penyimpanannya, kemudian beliau memerintahkan mereka agar
menancapkannya di kolam tersebut. Demi Allah, tempat itu senantiasa
melimpahkan kepuasan atas mereka [memancarkan air dengan deras]
hingga mereka meninggalkannya.

Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba datang Budail
bin Warqa' Al Khuza'i bersama sekelompok kaumnya dari Khuza'ah

-mereka 
adalah kepercayaan Rasulullah SAW dari penduduk

Tihamah- dia (Budail) berkata, 'sesungguhnya aku meninggalkan
Ka'ab bin Lu'ay dan Amir bin Lu'ay singgah di sumber air
Hudaibiyah, bersama mereka ada unta betina yang masih menyusukan
anaknya. Mereka akan memerangimu dan mencegahmu untuk sampai
ke Baitullah (Ka'bah)'.

Rasulullah SAW bersabda, 'sesungguhnya kami tidak datang
untuk memerangi seorang pun, akan tetapi kami datang untuk umrah.
Sungguh Quraisy telah dilemahkan dan dirusak oleh peperangan. Jika
mereka mau, oku aksn memberi tangguh beberapa waktu untuk
mereka dan hendaknya mereka membiarkan antara aku dan mereka.
Jika aku menang, bila mereka mou untuk masuk kepada opa yang
manusia masuk padanya [perangJ, mereka dapat melakukannyo. Jika
tidok, maka mereka telah dapat mengumpulkan (kekuatan). Kalau
mereka menolak, maka demi Dzat yang jiwaku beroda di tangan-Nya,
sungguh aku akan memerangi mereka otas urusanku ini hingga
leherku terpisah, dan sungguh Alloh akan meneruskan urusan-Nya'.
Budail berkata, 'Aku akan menyampaikan kepada mereka apa yang
engkau katakan'."

Dia (perawi) berkata, "Ia (Budail) berangkat hingga datang
kepada kaum Quraisy lalu berkata, 'sesungguhnya aku telah datang
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kepada kalian dari laki-laki ini (Nabi SAW), kami pun telah
mendengarkan sabdanya, jika kalian mau aku mengatakannya, maka

akan aku lakukan'. Orang-orang yang lemah akal di antara mereka

berkata, 'Kami tidak butuh satu kabar pun darimu tentang dia'. Tapi
orang-orang yang cerdas di antara mereka berkata, 'Berikanlah apa

1'ang engkau dengar darinya'. Ia berkata. 'Aku mendengarnya berkata

demikian dan demikian...'. Ia menceritakan kepada mereka apa yang

dikatakan oleh Nabi SAW.

Urwah bin Mas'ud berdiri dan berkata, 'Wahai kaumku!
Bukanlah kalian sebagai bapak?' Mereka menjawab, 'Benar'. Ia
berkata, 'Bukanlah aku adalah anak?' Mereka menjawab, 'Benar'. Ia
berkata, 'Apakah kalian mencurigaiku?' Mereka berkata, 'Tidak'. Ia
berkata, 'Bukankah kalian mengetahui bahwa aku telah
memerintahkan penduduk Ukazh untuk berperang; dan ketika mereka

menolak, maka aku datang kepada kalian dengan membawa istri dan

anakku serta orang-orang yang menaatiku?' Mereka menjawab,
'Benar'. Ia berkata, 'Sesungguhnya orang ini telah mengajukan
kepada kalian rencana yang benar, maka terimalah dan biarkan aku

mendatanginya'.

Mereka berkata, 'Datanglah kepadanya!' Ia pun mendatanginya,

lalu berbicara dengan Nabi SAW. Beliau mengatakan hal yang serupa

dengan apa yang beliau katakan kepada Budail. Saat itu Urwah
berkata, 'Wahai Muhammad! Bagaimana menurut pendapatmu jika
engkau membinasakan urusan kaummu? Apakah engkau mendengar

ada seorang Arab yang membinasakan seluruh kaumnya sebelummu?

Kalau sekiranya terjadi, maka --demi Allah- aku tidak melihat
rvajah-wajah, dan sungguh aku melihat manusia dari berbagai etnis

akan berlarian dan meninggalkanmu'.

Abu Bakar berkata kepadanya, 'Hisaplah kemaluan (klitoris)
Latta! (kalimat celaan)! Apakah kami akan lari meninggalkan beliau?'

Ia (Urwah) berkata, 'Siapakah ini?' Mereka menjawab, 'Abu Bakar'.
Ia berkata, 'Sungguh, demi Dzat yang jiu'aku berada di tangan-Nya!
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Kalau bukan karena jasamu kepadaku yang belum terbalas, niscaya
aku akan menjawabmu'."

Dia (periwayat) berkata, "la (Urwah) pun berbicara dengan Nabi
SAW; dan setiap kali mengucapkan suatu kalimat, ia memegang
jenggot Nabi SAW. Sementara Al Mughirah bin Syu,bah berdiri di
depan Rasulullah sAw sambil membawa pedang dan memakai topi
besi. Setiap kali urwah menjulurkan tangannya kepada Rasulullah
SAW, maka dia (Al Mughirah) memukul tangannya dengan sarung
pedang dan berkata, 'Jauhkan tanganmu dari jenggot Rasulullah
SAW!' Urwah mengangkat pandangannya dan bertanya, .Siapakah

ini?' Beliau menjawab, 'Al Mughirah bin Syu'bah'. Ia (Urwah)
berkata, 'Yakni si pengkhianat, bukankah aku berusaha (untuk
membalas) pengkhianatanmu?'

Adapun Al Mughirah pernah bersama suatu kaum di masa
Jahiliyah, lalu dia membunuh mereka dan mengambil harta benda
mereka, kemudian datang dan masuk Islam, maka Nabi SAW
bersabda, 'Adopun untuk masuk Islam, maka aku menerimanya;
sedangkan harta, maka aku tidak punya uruson sedikit pun
dengannya'. Kemudian Urwah menatap para sahabat Nabi SAW
dengan kedua matanya."

Dia (periwayat) berkata, "Demi Allahl Tidaklah Rasulullah
sAw membuang ludah melainkan jatuh di telapak tangan salah
seorang dari mereka, lalu digosokkannya ke wajah dan kulitnya. Jika
beliau memerintahkan sesuatu kepada mereka, niscaya mereka segera
melakukannya. Jika beliau berwudhu, maka mereka hampir-hampir
saling membunuh untuk mendapatkan sisa air wudhu beliau. Apabila
mereka berbicara, niscaya mereka merendahkan suara di hadapan
beliau. Mereka tidak pernah menatap beliau dengan tajam karena
mengagungkan beliau.

Urwah pun kembali kepada para sahabatnya dan berkata,
'Wahai kaum, demi Allah, sungguh aku telah mengunjungi raja-raja,
dan aku telah mengunjungi Kaisar (raja romawi), Kisra (raja persi)
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dan Najasyi (raja Habasyah)! Demi Allah, aku tidak pemah sekalipun

melihat raja yang diagungkan oleh para sahabatnya (pengikutnya)

sebagaimana para sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad!

Demi Allah. tidaklah beliau membuang ludah melainkan jatuh di

telapak tangan salah seorang dari mereka, lalu digosokkannya ke

u'ajah dan kulitnya! Jika beliau memerintahkan sesuatu kepada

mereka. niscaya mereka segera melakukannya. Jika beliau berwudhu,

maka mereka hampir-hampir saling membunuh untuk mendapatkan

sisa air wudhu beliau. Apabila mereka berbicara, niscaya mereka

merendahkan suara di hadapan beliau. Mereka tidak pernah menatap

beliau dengan tajam karena mengagungkan beliau. Sungguh beliau

telah mengajukan kepada kalian satu rencana (perkara) yang benar.

maka terimalah'.

Seorang laki-laki dari bani Kinanah berkata, 'Biarkanlah aku

mendatanginya'. Mereka berkata, 'Datanglah kepadanya!' Ketika dia

sampai kepada Nabi SAW dan para sahabat, maka beliau bersabda,

'Ini adolah fulan, dia berasal dari kaum yong mengagungkan unta

kurban. Oleh karena itu, bawalah unta kurban itu kepadanya'. Maka,

unta kurban pun dibawakan kepadanya dan orang-orang

menyambutnya dengan ucapan talbiyah. Ketika melihat hal itu, dia

berkata, 'subhanallaft (Maha Suci Allah), tidak sepantasnya mereka

ini dihalangi untuk datang ke Baitullah'.

Ketika dia kembali kepada ka"umnya, dia berkata, 'Aliu melihat

hewan kurban telah dikalungi dan diberi tanda, maka aku berpendapat

mereka tidak sepantasnya dihalangi untuk datang ke Baitullah'. Salah

seorang laki-laki di antara mereka yang bernama Mikraz bin Hafsh

berkata,' Biarkanlah aku mendatanginya' . Mereka berkata,' Datanglah

kepadanya!' Ketika sampai kepada mereka, maka Nabi SAW

bersabda, 'Ini adalah Mikraz, dan dia seorang laki-laki yang jahat'. Ia

berbicara dengan Nabi SAW. Ketika sedang berbicara dengan beliau,

tiba-tiba Suhail bin Amr datang."
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Ma'mar berkata: Alyub menceritakan kepadaku dari trkrirnah

bahwa ketika Suhail bin Amr datang, maka Nabi SAW bersabda,

"Sesungguhnya telah mudah semua uruson kalian. "

Ma'mar berkata: Az-Zuhri berkata dalam riwayat haditsnya,

"Suhail bin Amr datang dan berkata, 'Marilah kita membuat
perjanjian antara kami dan kamu'. Kemudian Nabi SAW memanggil
juru tulis, lalu bersabda,'Bismillahiruahmaannirrahiim' (Dengan

menyebut narna Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang). Suhail
berkata, 'Adapun ar-rahmaon (Maha Pengasih), maka --demi
Allah- aku tidak tahu apakah itu? Akan tetapi, tulislah
bismikollahummo (dengan nama-Mu, ya Allah), sebagaimana yang

biasa engkau tulis'. Kaum muslimin berkata, 'Demi Allah! Kami tidak
menuliskannya kecuali bismillaahirrahmaannirrahiim'. Nabi SAW
bersabda,'Tulislah: bismikallahumma'. Kemudian beliau bersabda,
'Ini adalah apa yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah'. Suhail
berkata, 'Sekiranya kami mengetahui bahwa engkau adalah
Rasulullah, niscaya kami tidak akan menghalangimu mengunjungi
Baitullah dan tidak akan memerangimu. Akan tetapi, tulislah:
Muhammad bin Abdullah'."

Maka Nabi SAW bersabda, "Demi Allah! Sungguh aku odolah
Rasulullah (utusan Allah), sekalipun knlian mendustakanku, (namun)

tulislah Muhammad bin Abdulloh." Az-Z:ulvi berkata, "Yang
demikian itu karena sabdanya, 'Tidaklah mereka meminta kepadaku

suatu rencona (perkara) yang mereka mengagungkan kehormatan-
kehormatan Allah meloinkan aku akan memberikannya kepada

mereko'. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Maka janganlah
menghalangi kami untuk mengunjungi Baitullah, agor kami dapat
melakukan thawaf di sana'. Suhail berkata, 'Demi Allah! Tidaklah
bangsa Arab memperbincangkan bahwa kami dilangkahi secara paksa,

akan tetapi yang demikian itu baik dilakukan pada tahun yang akan

datang'. Maka, hal itu pun ditulis. Suhail berkata, 'Hendaknya tidak
seorang pun dari kami yang datang kepadamu 

-meskipun 
memeluk

agamamu- melainkan engkau mengembalikannya kepada kami'.
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Kaum muslimin berkata, 'subhanctllaft (lr'laha Suci Allah), bagaimana

bisa dikembalikan kepada orang-orang musyrik sementara dia telah

datang sebagai muslim?' Ketika mereka dalam keadaan demikian,

tiba-tiba Abu Jandal bin Suhail bin Amr datang dalam keadaan

terbelenggu. Ia keluar dari bagian dataran rendah kota Makkah hingga

sampai dihadapan kaum muslimin. Suhail berkata, 'Wahai

Muhammad! Inilah orang pertama yang aku putuskan untuk engkau

kernbalikan kepadaku'. Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya kita

belum memutuskan perjaniian'. Ia berkata, 'Demi Allah! Jika

demikian, aku tidak akan membuat perjanjian damai denganmu atas

apapun untuk selamanya'. Nabi SAW bersabda, 'Biarkanloh ia

bersomaku!' Ia berkata, 'Aku tidak akan membiarkannya

bersamamu'. Nabi SAW bersabda, 'Bahkan lakuknnlahl'Ia berkata,

'Aku tidak akan melakukannya'. Mikraz berkata, 'Bahkan kami telah

membiarkannya bersamamu'. Abu Jandal berkata, 'Wahai sekalian

kaum muslimin! Apakah aku akan dikembalikan kepada orang-orang

musyrik, sementara aku telah datang sebagai muslim? Tidakkah kalian

melihat apa yang menimpaku?' Dia sebelumnya telah disiksa karena

Allah dengan siksaan yang hebat."

Dia (periwayat) berkata, "IJmar bin Khaththab datang kepada

Nabi Allah dan berkata, 'Bukankah engkau adalah Nabi Allah yang

sebenarnya?' Beliau menjawab, 'Benar 1 Aku berkata, 'Bukankah kita

berada di atas kebenaran sementara musuh-musuh kita dalam

kebatilan?' Beliau menjawab, 'Benar'. Aku berkata, 'Jika demikian,

mengapa kita membuat kehinaan dalam agama kita?' Beliau bersabda,

'sungguh aku adalah Rasulullah dan aku tidak durhaka kepada-Nya,

dan Dia adalah penolongku'. Aku berkata, 'Bukankah engkau

menceritakan kepada kami bahwa kita akan datang ke Baitullah dan

thawaf di sana?' Beliau menjawab, 'Benar, nomun apaknh aku

mengatakon kepodamu bahwo kita akan ntengunjunginya tahun ini?'

Aku berkata, 'Tidak'. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya engknu almn

ntendatanginya dan thowaf di sona'. Aku mendatangi Abu Bakar dan

berkata, 'Wahai Abu Bakar! Bukankah ini adalah Nabi Allah yang
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sesungguhnya?' la menjawab, 'benar'. Aku berkata, 'Bukankah kita
berada di atas kebenaran, sementara musuh-musuh kita dalam

kebatilan?' Dia menjawab,'Benar'.

Aku berkata, 'Jika demikian, mengapa kita men-rbuat kehinaan

dalam agarna kita?' Dia berkata, 'Wahai Umar! Sungguh beliau

adalah Rasulullah SAW dan beliau tidak durhaka kepada Rabb-Nya,

dan Dia adalah penolongnya, berpeganglah kepada perintah dan

larangannya. Demi Allah, sungguh beliau di atas kebenaran'. Aku
berkata, 'Bukankah beliau telah menceritakan kepada kita bahwa kita
akan mengunjungi Baitullah dan thawaf di sana?' Ia menjawab,
'Benar, namun apakah beliau mengatakan kepadamu bahwa kita akan

mengunjungi tahun ini?' Aku berkata 'Tidak'. Beliau bersabda,
'Sungguh kamu akan mengunjunginya don thawaf di sana'."

Az-Zuhri berkata, "lJmar berkata, 'Aku pun melakukan
beberapa perbuatan atas dasar hal itu'."

Dia (periwayat) berkata, "Ketika selesai menulis perjanjian,

Rasulullah SAW bersabda kepada paru sahabatnya, 'Berdirilah,

sembelihlah kurban dan cukurlqh rambut' . "

Dia (periwayat) berkata, "Demi Allah! Tidak seorang pun di
antara mereka yang berdiri hingga Nabi SAW mengucapkannya tiga
kali. Ketika tidak ada seorang pun di antara mereka yang berdiri,
maka beliau masuk kepada Ummu Salamah dan mengatakan
kepadanya apa yang beliau alami bersama orang-orang. Ummu
Salamah berkata, 'Wahai Nabi Allah! Apakah engkau menyukai hal
itu? Keluarlah! Kemudian jangan berbicara dengan seseorang di
antara mereka satu kalimat pun hingga engkau menyembelih hewan

kurbanmu, lalu panggil tukang cukurmu untuk mencukurmu'.

Nabi SAW keluar dan tidak berbicara satu kalimat pun dengan

seseorang di antara mereka hingga beliau melakukan hal itu;
menyembelih hewan kurbannya, lalu memanggil tukang cukur dan

mencukur beliau. Ketika mereka melihat hal itu, maka mereka pun

berdiri dan menyembelih; dan sebagian mereka menyembelih
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sebagian yang lainnya hingga hampir sebagian mereka membunuh

sebagian yang lain karena cemas (takut terlambat). Kemudian setelah

itu datang wanita-wanita yang beriman menghadap beliau. Allah

menurunkan firman-Nya, 'Hai orang-orang yong berimon, apabilo

datang berhijrah kepada kamu perempuatt-perempuan yang berimon,

maka hendqklah kamu uji (keimanan) mereka...' sampai firman-Nya
'...Dqn janganlah kamu tetap berpega,Tg pada tali (perkawinan)

dengan perempuan-perempuan kafir'. (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Saat itu Umar menceraikan 2 orang wanita yang menjadi

istrinya dan masih dalam kesyirikan. Salah seorang dari keduanya

dinikahi oleh Muawiyah bin Abi Sufuan, sedangkan lain dinikahi oleh

Shafwan bin Umayah. Kemudian Nabi SAW kembali ke Madinah.

Lalu datang kepada beliau Abu Bashir (seorang laki-laki dari Quraisy)
dalam keadaan muslim. Maka, mereka mengirim 2 orang laki-laki

untuk memintanya kembali. Mereka berkata, 'Perjanjian yang engkau

sepakati bersama kami'. Nabi SAW menl'erahkannya kepada 2 orang

laki-laki itu. Keduanya pun membawanl'a hingga mereka sampai di

Dzul Hulaifah. Di tempat ini mereka singgah untuk makan kurma

milik mereka. Abu Bashir berkata kepada salah seorang dari kedua

laki-laki itu, oDemi Allah! Sungguh aku melihat pedangmu ini, sangat

bagus!" Laki-laki yang satunya mencabut pedang itu dan berkata,

'Benar, demi Allah, sungguh ia sangat bagus! Aku telah mencobanya,

kemudian mencobanya, dan kemudian mencobanya'. Abu Bashir

berkata, 'Berikan kepadaku untuk aku lihat'. Laki-laki itu pun

menyerahkan pedang tersebut kepadanya. Maka, Abu Bashir

menebasnya hingga menjadi kaku (mati). Sedangkan laki-laki yatg

satu lagi melarikan diri hingga sampai ke Madinah, lalu masuk masjid

sambil berlari-lari kecil. Rasulullah SAW bersabda ketika melihatnya,
'sungguh orang ini ketakutan'. Ketika telah sampai kepada Nabi

SAW, laki-laki itu berkata, 'Demi Allah! Sahabatku telah dibunuh,

dan sungguh aku akan dibunuh pula'.

Abu Bashir datang dan berkata, 'Wahai Nabi Allah, demi Allah!

sungguh Allah telah menepati tanggung jawabmu, engkau telah
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mengembalikanku kepada mereka, kemudian Allah menyelamatkanku
dari mereka'. Nabi SAW bersabda, 'Celaka! Sungguh dia telah
mengobarkan peperongon, sekiranya ada seseorang yang ntembatu'.
Ketika Abu Bashir mendengarnya dan mengetahui bahwa Nabi SAW
akan mengembalikannya kepada mereka, ia pun keluar hingga
mendatangi pantai laut (pesisir)."

Dia (periwayat) berkata, "Saat itu Abu Jandal bin Suhail
menghilang dari mereka, lalu bersatu dengan Abu Bashir. Dengan

demikian, tidak ada seorang pun yang keluar dari kaum Quraisy dan
telah masuk Islam melainkan bersatu dengan Abu Bashir, hingga
terkumpul menjadi satu golongan (yang memiliki kekuatan). Demi
Allah! Tidaklah mereka mendengar rombongan dagang kaum Quraisy
yang keluar menuju Syam melainkan mereka menghadangnya, lalu
membunuh anggota rombongan dan mengambil harta benda mereka.

Kaum Quraisy mengirim utusan kepada Nabi SAW untuk
memohon kepadanya atas nama Allah dan hubungan kekerabatan,
agar mengirim utusan kepada mereka dan mengatakan bahwa
barangsiapa mendatanginya, niscaya dia aman. Maka Nabi SAW
mengirim utusan kepada mereka. Allah SWT menurunkan firman-
Nya, 'Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari
(membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari
membinasakan mereko di tengah kota Makkah sesudah Allah
memenangkan komu atas mereka...' sampai firman-Nya ' ...fanatisme
jahiliyahi (Qs. Al Fath l4Sl:24-26) Adapun fanatisme mereka adalah

tidak mengakui bahwa Beliau SAW adalah Nabi Allah, tidak
mengakui kalimat bismillahir-rahmaanir-rahiim, dan menghalangi
mereka untuk mengunjungi Baitullah."

Abu Abdillah berkata, "Lafazh ma'arroh berasal dari akan kata
al 'urr yang bermakna kudis. Kata tazayyalrl bermakna berpisah (tidak
bercampur-baur). Kata hamaitu al qauma artinya mencegah mereka
dengan suatu batasan. Adapun ahmaitu al hima yakni aku menetapkan
batasan yang tidak boleh dimasuki. Dan kata ahmaitu ar-rajula yakni
jika engkau membuatnya marah karena kehormatannya diusik."
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2733. Uqail berkata dari Az-Z,vhri" I-lrwah berkata: Telah

dikabarkan kepadaku dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW biasa

menguji wanita-wanita itu. Telah sampai kepada kami bahwa ketika

Allah menurunkan untuk mengembalikan kepada orang-orang

musyrik apa yang mereka nafkahkan terhadap siapa yang hijrah dari

istri-istri mereka, beliau menetapkan kepada kaum muslimin agar

tidak berpegang kepada tali perkawinan dengan orang-orang kafir.

Sesungguhnya Umar menceraikan 2 orang istrinya; Qaribah binti Abi
Umayah dan anak perempuan Jarwal Al Khuza'i. Qaribah dinikahi

oleh Muawiyah dan yang satunya dinikahi oleh Abu Jahm. Ketika

orang-orang kafir menolak untuk mengakui bahwa kaum muslimin
mengembalikan apa yang dina{kahkan terhadap istri-istri mereka,
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maka Allah menurunkan finnan-Nya, "Don jika seorang istri cluri
islri-istrimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengulahkart
mereka, maka bayarkanlah kepada orong-orang yang lari istrinya itu
mahar sebanyak yang telah ntereka bayar. " (Qs. Al Mumtahanah

[60]: 1l)

Kata al 'aqb pada ayat ini adalah sesuatu yang diberikan kaum
muslimin kepada orang kafir yang istrinya hijrah ke daerah kaum
muslimin. Maka diperintahkan untuk diberikan mahar yang telah ia
bayar kepada kaum muslimin yang istrinya lari ke negeri kafir, dan
kami tidak mengetahui seorang pun di antara wanita-wanita yang

berhijrah menjadi murtad setelah beriman. Telah sampai kepada kami
bahwa Abu Bashir bin Usaid Ats-Tsaqafi datang kepada Nabi SAW
dalam keadaan beriman dan berhijrah pada saat perjanjian damai.
Maka Al Akhnas bin Syuraiq menulis surat kepada Nabi SAW
meminta agar Abu Bashir dikembalikan... kemudian ia menyebutkan
hadits selengkapnya.

Keterangan Hadits:

(Bab syarat-syarot dalam jihad dan mengadakan perdamaian
dengan musuh serta penulisan syarat-syarot). Demikian yang
disebutkan oleh kebanyakan periwayat. sementara dalam riwayat Al
Mustamli terdapat tambahan "Bersama manusia dengan ucapan,,.

Akan tetapi tambahan ini tidak dibutuhkan, karena telah disebutkan
pada judul bab tersendiri. kecuali bila judul bab terdahulu dipahami
dalam konteks mempersyaratkan dengan perkataan secara khusus,
sedangkan judul bab di tempat ini adalah mempersyaratkan dengan
perkataan dan perbuatan sekaligus.

*t y iu' ,}2 !, lt"; c" 16 ;)t)'-r)'z;:* / )1t ,f (dari

Al Miswar bin Makhramah dan Marwan, keduanya berkata,
Rasulullah SAW keluay'. Riwayat ini 

-dari 
jalur Marwan- adalah

mursal, karena dia tidak tercatat sebagai sahabat Nabi SAW.
Sedangkan ditinjau dari jalur Al Miswar riwayat tersebut tergolong
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mursol, karena dia juga tidak hadir saat peristiwa berlangsung.

Sementara telah disebutkan terdahulu pada bagian awal pembahasan

tentang syarat-syarat dari jalur lain, dari Az-Zuhri, dari Urwah, bahwa

dia mendengar Al Miswar dan Marwan mengabarkan dari para

sahabat Nabi SAW... lalu disebutkan sebagian hadits ini.

Al Miswar dan Marwan telah mendengar hadits tersebut dari

sejumlah sahabat yang turut serta dalam peristiwa ini, seperti: Umar,

Utsman, Ali, Al Mughirah, Ummu Salamah, Sahal bin Hunaif dan

lainnya. Kemudian dalam hadits ini sendiri terdapat indikasi yang

menunjukkan bahwa ia dinukil dari Umar.

Abu Al Aswad telah meriwayatkan kisah ini dari Urwah tanpa

menyebutkan Al Miswar maupun Marwan, tetapi dia mengutip

nrelalui jalur yang mursal. Hal serupa terdapat dalam kitab Al
)Iaghazi Urwah bin Az-Zubair, dan dinukil dengan panjang lebar oleh

Ibnu Aidz di dalam kitabnya, Al Maghazi. Lalu Al Hakim

meriwayatkan dalam kitab Al lklil dari jalur Abu Al Aswad, dari

Urwah, melalui jalur yang munqothi ' (terputus).

?rtt gs fuada masa peristiwa Hudaibiyah). Hal itu telah

dijelaskan pada pembahasan tentang haji. Telah disebutkan bahwa

Hudaibiyah adalah nama sumur yang kemudian dijadikan sebagai

nama tempat (daerah) tempat sumur itu berada. Ada lagi yang

mengatakan bahwa ia adalah nama jenis pohon (yakni Hadbaa') yang

kemudian diubah menjadi Hudaibiyah, lalu dijadikan sebagai nama

tempat.

Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Hudaibiyah adalah suatu

u'ilayah yang dekat dengan Makkah, sebagian besar dari wilayah ini

masuk ke dalam batas wilayah haram." Dalam riwayat Ibnu Ishaq

pada pembahasan tentang peperangill Az-Zuhri disebutkan, ib C't'
'rq ii, , :f irU: fr"1 ?rA, (Beliau keluar pada masa Hudaibiyah

bermalcsud mengunjungi Baitullah dan tidak bertuiuan untuk perang).

Kemudian dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, JiC oJll a, C'?'rfi
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id' gi (Sesungguhnya Nabi SAW keluar poda hari Senin, pucla

awal bulan Dzulqa'dah). Sufyan menambahkan dari Az-Zuhri dalam

riwayat berikut pada pembahasan tentang peperangan, dan Imam

Ahmad dari Abdunazzaq, gdJr iii z;1At $ Gi tli ,ry\i;,o *. e
tttf q'i e+ ,*} ,1'i!. E {;\ frt, (Bersama tebih dari 1000

sahabat lebih. Ketiko sompai di Dzul Hulaifah, beliau mengalungi

hewan kurban dan memberi tanda, lalu beliou memulqi ihram darinya

untuk umrah. Beliau SAl4t pun mengutus seorong mata-mata dari suku

Khuza'ah).

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abdul Aziz Al Imami dari Az-

Zuhri(seperti dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah), f A' ,.p )t'J?') A'.i

*'j *d,U \6 &izor|',tu W 61 ,iwdt /i e'&s @ettau

keluar bersama 1800 sahabat, lalu beliau mengirim mata-mata dari
suku Khuza'ah yang bernama Najiyah Mata-matq ini memberi

informasi kepadanya tentang keadaan kaum Qurarsy). Akan tetapi,

yang terkenal bahwa Najiyah adalah nama sahabat yang diutus oleh

Nabi SAW untuk membawa hewan kurbannya, seperti ditegaskan oleh

Ibnu Ishaq dan lainnya. Adapun yang diutus sebagai mata-mata untuk

mencari informasi tentang kaum Quraisy adalah Bisr bin Sufyan

menurut Ibnu Ishaq. Selanjutnya, saya akan menyebutkan perselisihan

tentang jumlah sahabat yang turut dalam peristiwa Hudaibiyah pada

pembahasan tentang peperangan.

,?Pt ,fi, tt!€ q up Qtingga ketika mereka berada di sebagian

jalan).Imam Bukhari meringkas bagian awal hadits yang panjang ini,
padahal dia tidak mengutipnya secara panjang lebar kecuali di tempat

ini. Adapun keterangan yang lainnya diterangkan pada pembahasan

tentang peperangan dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri,

bahwa Ma'mar memberitahukan kepadaku dari Az-Zuhri, Qt t ,t

b3* rf+ ,*-'j"oi i,llui '* 6rsf -b63'ir i-*r'og e &) * ht i,
6 rr;ti iJ6 ,:!';tr;, qt *'!')l,a')'!'*6 Fi ,;;,;1\ u r|;a iii
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v

f 6')U oi o't.t;-j-;lrr ,.ty *tt':s's C.V JiJlf ti o'r-ji Jdb ,J.$l

i't'r eur,-;19'i,Il,4WA"rt'b3'* i,r if rvL oP,.-J'

,fi *'? \3 :i',p't;-i, :;' i.t4t.r*.o *'f )t'J?; u. ,_&. i.i',:,t

1' g-l & fi6t 'i6 ,6tiiiri ',{e 6:12'ii ,"J &'i (t'tati sAW berjalan,

hingga ketika sampai di sumber air (Ghadir) Asythath, beliau

dit{atongi oleh intelijennya untuk memberi informasi bahu,a kaum

Quraisy mengunlpulkan beberapa kelompok dan mereko menghimpun

ahabisy (koalisi Quraisy). Merekct akan memerangimu,

menghalangimu untuk sampai ke Baitullah dan mencegotmu. Beliau

SAW bersabda. 'Berikanlah pendapat kalian kepadaku, wahai

mqnusia! Apakah kqlian berpendapat aku aknn menyimpang kepada

tanggungan dan wanita-wanita mereka yang ingin menghalangi kita
untuk sampai ke Baitullah. Jika mereka mendatangi kita, maka

sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memutuskan mata-mato

kaum musyrikin. Bila tidak, ntaka kita tinggalkan mereka dalam

keadaan kalah perang'. Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah!

Sesungguhnya engkau telah keluar bermaksud mendatangi Baitullah
dan tidak ingin membunuh seorang pun dan tidak pula hendak

memerangi seseorang. Tetaplah kepada tujuan itu; dan barangsiapa

ntenghalangi kita, maka kita akan ntemeranginya'. Nabi SAW

bersabda, "Berangkatlah atas noma Allah".). Sampai di sini Imam

Bukhari mengutip pada pembahasan tentang pepF.rangan rnelalui jahrr

seperti di atas.

Imam Ahmad dan Abdurrazaq serta Ibnu Hibban menambahkan,

bahwa Ma'mar berkata: Az-Zuhri berkata: Aku mendengar Abu

Hurairah RA berkata , iiut J*j q :6J,jl. i'rlcl,'ii otr'JJ l,.li"4ii v

Pt y 1o' ,J, (Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih

banyak bermusyawarah dengan sahabatnyo daripada Rasulullah

SArn.Tapi bagian ini dihapus oleh Imam Bukhari karena sanad-nya

mursol, sebab Az-Zlhri belum mendengar dari Abu lfurairah. dDalam

riwayat Imam Ahmad disebutkan, 'U q-it .brr&ti jq ,i'e r-st ,F
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oti* (Hingga ketika mereka berada tli sumber air Asylhath di dekat

Asfqn). Asythath adalah bentuk jamak dari kata syath, yaitu pinggiran

lembah. Demikian ditegaskan oleh penulis kitab Al Masyariq.

Sementara tercantum di sebagian naskah Abu Dzar dengan

menggunak an laf azh A s y z h a z h.

Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan pula, Ai'E ol oi;i
,*;'of: ,:i,\:* i;i'tt rjxa rlti by W eir;l s.jjt "73; ,5sr;

ir' (iL.! ttb t (Apakah kalian berpendapat agar aku menyimpang

kepada keluarga orong-orang yang membantu mereka. Jika mereko

tidak meladeni kita, niscaya mereka akan tetap bersembunyi dan

kalah perang. Tapi bila mereko datong [melawanJ, niscaya jadilah
mereka leher-leher yang dipenggal oleh Allah). Ibnu Ishaq juga

meriwayatkan yang senada pada pembahasan tentang peperangan dari

Az-Zutri.

Adapun maksud riwayat-riwayat di atas, yaitu bahwa Nabi SAW
meminta pendapat kepada para sahabat apakah harus mengirim
pasukan terlebih dahulu kepada suku-suku yang berkoalisi dengan

kaum Quraisy dan menawan keluarga mereka (para wanita), sehingga

mereka tidak lagi dapat memberi bantuan karena telah disibukkan oleh

urusan mereka sendiri. Akhirnya, beliau bersama para sahabat dapat

menghadapi kaum Quraisy yang tanpa dukungan dari koalisinya.

Inilah maksud sabda beliau *Jadilah leher-leher yang dipenggal oleh

Allah". Maka, Abu Bakar menyarankan agar meninggalkan hal itu dan

terus pada tujuan pertama (yaitu umrah) hingga kaum Quraisy
memulai peperangan lebih dahulu. Rasulullah SAW pun mengambil

pendapat Abu Bakar.

Imam Ahmad memberi tambahan dalam riwayatnya, ,|;. lle
i* * l(;l1' g 6-'nbi i?r', ?nt ptOu Batrnr brrt oto, 'Altah

dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Wahai Nabi Ailah! Sesungguhnya

kita datang dalam rangka menunaikan umrah...).
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Adapun mereka yang tergolong ahabi,ry (koalisi Quraisy) adalah
bani Al Haun bin Khuzaimah bin Mudrikah, bani Al Harits bin Abdi
Manat bin Kinanah. dan bani Al Mushthaliq dari Khuza'ah. Mereka
berkoalisi dengan Quraisy di bawah sebuah bukit yang bernama Al
Habasyi, di bagian bawah Makkah. Oleh karena itu. koalisi ini
dinamakan Ahbuusy, yang bentuk jamaknya adalah ahobisy. Sebagian
mengatakan bahwa koalisi itu dinamakan ahabisy karena melihat
ker,daan mereka yang berkelompok, sebab kata tahabbusy artinya
berkumpul, dan ha ab i sy ah adalah perkumpulan.

Al Fakihi meriwayatkan dari jalur Abdul Aziz bin Abi Tsabit
bahwa awal mula koalisi mereka dengan Quraisy adalah atas prakarsa

Qushai bin Kilab.

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan , '€;6 '+\? € Pr't,
C*. tt:;1:*r', e'* :b ,b 6ri, fierita ketuarnya Nabi SAW

terdengar oleh kaum musyrikin, moka mereka pun sepaknt untuk
ntenghalanginya sampai ke Baitullah, lalu mereka membuat kamp
tentara di Baldah [satu tempat di luar Mokkahl."

* fi ts er{! S}t i.i':.v'ot *3 y Xr' ,J, ,l',:e
(ll,labi SAW bersabda, 'sesungguhnya Kholid bin Walid di An-Namim
bersama pasukan berkuda kaum Quraisy untuk mengintai). Dalam
riwayat Al Imami dikatakan, "Intelijen beliau berkata kepadanya,
'Khalid bin Walid berada di Ghamim'." Al Muhibb Ath-Thabari
berkata, "Tampaknya yang dimaksud adalah Kura' Al Ghamim, yaitu
suatu tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah." Akan tetapi
konteks'hadits dengan jelas menyatakan bahwa tempat itu dekat
dengan Hudaibiyah, maka ia bukanlah Kura' Al Ghamim yang

disebutkan pada pembahasan tentang puasa yang terletak antara
Makkah dan Madinah.

Adapun Al Ghamim dalam kisah ini, dikatakan oleh Ibnu Habib,
letaknya dekat dengan Makkah di antara Rabigh dan Juhfah. Tempat
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ini telah disitir dalam syair Jarir dan Asy-Syamakh dengan lafazh

"Ghumaim".

Ibnu Sa'ad memberi informasi bahwa Khalid bin Walid saat itu
bersama sekitar 200 personil pasukan berkuda, di antaranya terdapat

Ikrimah bin Abu Jahal.

,11u, o€ $ & *j y io' .p U, ,o,t (Nabi sAW terus

berjalan hingga ketika mereko sampai di Tsaniyah). Dalam riwayat

Ibnu Ishaq disebutkan, "Beliau SAW bersabda, 'Siapakah yang dapat

mengeluarkan kami melalui jalan, selain jalan yang mereka berada

padanya?"' la berkata, "Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm

menceritakan kepadaku bahwa seorang laki-laki dari suku Aslam
berkata, oAku, wahai Rasulullah!' Beliau pun membawa mereka

menempuh jalur yang sulit, lalu beliau mengeluarkan mereka dari

tempat itu setelah mengalami kesulitan. Akhirnya, mereka sampai ke

tempat yang lapang dan mudah dilalui. Nabi SAW bersabda kepada

mereka, 'Mohonlah ompunon kepada Allah '. mereka pun

melakukannya. Beliau bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di
tongan-Nya, sungguh ia adalah rancangan yang ditawarkan kepada

bani Israil, namun mereka menolaknya".

Ibnu Ishaq berkata: Diriwayatkan dari Az-Zuhri dalam

haditsnya, "Beliau bersabda, i-f C;a*ilt €-* ,y. ;*!rr,,;rts riiLr

*rllit's;f'' ,r:r)t * *'^r;; ('Tempuhlah arah kanan di antara dua

punggung Hamdh, jalan yong mengeluarkan ke Tsaniyah Al Mirar,
tempat turun menuju Hudaibiyoh').

Ad-Dawudi (salah seorang pensyarah Shahih Bukhari)
mengatakan bahwa maksudnya adalah Tsaniyah yang terletak di
dataran rendah Makkah. Tapi, pernyataan ini tidak benar. Ibnu Sa'ad

menjelaskan bahwa laki-laki penunjuk jalan tersebut adalah Hamzah

bin Amr Al Aslami. Sementara dalam riwayat Abu Al Aswad dari

Urwah disebutkan, "Beliau bersabda, 9;; ^l;;St ,"*-t "r$i| h U

f.tt'* ,h, J:F ,;lst 4 u.it ,gt e;ii qf s F, *
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(.Siopakah laki-laki yang dapat membav'a kami dori tepi kanan

-\lcthajjah ke orqh tepi laut [pesisirJ, semoga kila dapat mengecoh

pasukon berseniato merekn. Kejadian itu berlangsung malom hari.

Lalu. seorang lakiJaki turun dctri hewan tunggongonnya). Kemudian

beliau melanjutkan kisahnya.

|y'y 16r .1ui *tt y,*';. {tiUn-riba kendaraan Beliau SAW

berimpuh di tanah. Orang-orang pun berkata, "Hal... hal..."). lni
adalah kalimat 1'ang diucapkan kepada unta apabila berhenti berjalan

(mogok). Jika ditujukan kepada manusia, maka artinya mengusik.

Dikatakan "Halhaltufuloon", yakni aku mengusik dari tempatnya.

'rr.Uit tl'jo lUereka pun berkatcr. "Qashwa' kepayahan dan

tidak mau lagi berdiri."). Qashwa' adalah nama unta Rasulullah

SAW. Sebagian mengatakan bahwa dinamakan demikian karena

ujung telinganya terpotong, karena kata clashwn bermakna memotong

ujung telinga. Untuk unta jantan dinamakan aqsha, dan untuk unta

betina dinamakan qashwa. Sementara Ad-Dawudi mengatakan bahwa

dinamakan demikian karena keadaannya )'ang tidak terkalahkan dalam

berlari, karena itu ia juga dinamakan qashva' diambil dari kata aqsha

(auh); sebab bila berlari, niscaya ia akan mencapai jarak terjauh.

Ibnu Baththal dan yang lainnya berkata, "Pada bagian ini
terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil, yaitu: Pertama,

bolehnya menyembunyikan diri dari kaurti ttius5't'ikin, laltr nienyerang

mereka secara tiba-tiba dalam keadaan lengah. Kedua, boleh safar

seorang diri demi suatu kebutuhan. Ketiga, boleh menyimpang dari

jalan yang mudah ke jalan yang sulit karena suatu maslahat. Keempat,

boleh memberi keputusan menurut apa yang diketahui berdasarkan

kebiasaan.

Jika seseorang melakukan suatu kekhilafan yang tidak biasa

dilakukannya, maka dia tidak dijuluki sebagai pelakunya, dan orang

1'ang menjulukinya seperti itu harus dibantah, tapi tetap dapat ditolelir
jika orang itu tidak mengetahui keadaan orang yang bersangkutan

sebenamya. Sebab, dugaan para sahabat terhadap qashwa' pada
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dasarnya adalah benar, sekiranya bukan karena sesuatu yang di luar

kebiasaan telah terjadi. Lalu Nabi SAW tidak mencela mereka atas hal

itu, karena dapat dimaklumi mereka tidak mengetahui yang

sebenarnya."

Dia (Ibnu Baththal) berkata pula, "Dalam hadits ini terdapat

pula keterangan yang membolehkan melakukan sesuatu dalam

kepemilikan orang lain untuk kemaslahatan meskipun tanpa izin dari

pemiliknya, hal itu jika sebelumnya telah ada indikasi yang

menunjukkan keridhaannya. Sebab, para sahabat mengatakan'hal...

hal...', yakni mereka menghentak unta tersebut tanpa izin Nabi SAW,

dan beliau tidak melarang atau mencelanya."

E, *-6 ra2r> (ia ditahan oleh yang menahan pasukan gajah).

Ibnu Ishaq menambahkan dalam riwayatnya, "Dari Makkah." Yakni,

Allah telah menahannya untuk masuk Makkah, sebagaimana Dia

menahan pasukan gajah untuk memasukinya. Kisah pasukan gajah

sangat masyhur dan akan dijelaskan pada tempatnya.

Adapun letak kesesuaiannya adalah; sekiranya para sahabat

masuk Makkah dalam kondisi seperti itu di tengah bayang-bayang

kaum Quraisy yang mencoba menghalangi mereka, niscaya perang

ymengakibatkan pertumpahan darah dan perampasan harta benda

tidak akan terelakkan, seperti halnya apabila pasukan gajah berhasil

masuk Makkah. Namun, telah diketahui dalam ilmu Allah pada kedua

peristiwa itu bahwa di antara orang-orang Quraisy ada sebagian besar

yang akan menerima Islam. kemudian mereka akan melahirkan

manusia-manusia yang memeluk Islam dan berjihad di jalan Allah.

Saat peristiwa Hudaibiyah berlangsung, di Makkah terdapat

sejumlah kaum muslimin yang lemah, mereka adalah kaum laki-laki,

perempuan dan anak-anak. Sekiranya para sahabat menggempur

Makkah, niscaya sebagian kaum muslimin itu akan terbunuh oleh para

sahabat sendiri tanpa disengaja, seperti disinyalir oleh Allah dalam

firman-Nya,"Kalant bukan karena laki-laki yang berimon...." (Qs. Al
Fath [48]: 25)
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Sementara itu, Al Muhallab mengatakan bahwa kalimat

"haabisul fiil Qtenahan pasukan gajah) tidak mungkin

diperkenankan untuk dikatakan kepada Allah SWT. Dia berkata,

"sesungguhnya maksud kalimat itu adalah, 'la ditahan oleh perintah

Allah'." Tapi, pemyataan ini ditanggapi bahwa kalimat ini bisa saja

digunakan untuk Allah SWT, seperti dikatakan 'Ia ditahan oleh Allah,

Sang Penahan pasukan gajah'. Hanya saja yang mungkin dilarang

adalah menamai Allah dengan "haabisul fiif' (si penahan pasukan

gcgah) atau perkataan serupa. Jawaban ini dikemukakan oleh Ibnu Al
Manayyar. Jawaban ini juga di bangun atas dasar kaidah yang benar

bahwa nama-nama Allah hanya dapat ditetapkan berdasarkan wahyu

semata (tauqifiyah).

Ai Ghazali dan sekelompok ulama lainnya mencoba menempuh

jalan tengah dengan mengatakan, "Sesungguhnya yang terlarang

adalah memberi nama bagi Allah dengan nama yang tidak ada akar

katanya dalam nash, dengan syarat kata 1'ang menjadi syarat tersebut

tidak mengindikasikan sifat kekurangan. Allah boleh dinamakan "a/
v'oaqi" (yang memelihara dari balasan kejahatan) berdasarkan firman-

irya, "Dan orang-orong yang engkau pelihara dari (pembalasan)

kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau

anugerahkan rahmat kepadanya. " (Qs. Ghaafir [a0]: 9). Namun, tidak

boleh menamakan Allah dengan al banno' (Yang membuat bangunan)

meskipun akar kata ini disebutkan dalam firman-Nya, "Dan langit

Kami bangun dengan tangan.... " (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 47)

Pada kisah ini terdapat keterangan yang membolehkan

menyerupakan 2 perkara karena kesamaan dari segi umum meskipun

terdapat perbedaan dalam perkara khusus. sebab pasukan gajah berada

dalam kebatilan, sedangkan mereka yang berada dalam rombongan

unta ini berada dalam kebenaran yang murni. Hanya saja penyerupaan

itu ditinjau dari sisi kehendak Allah memelihara wilayah Haram

secara mutlak. Adapun alasan memelihara wilayah Haram dari para

pelaku kebatilan cukup jelas. Sedangkan pemeliharaannya dari para
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pengibar bendera kebenaran adalah karena hikmah yang telah

dikemukakan.

Kisah ini menunjukkan pula bolehnya membuat perumpamaan

dan mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu yang telah

meninggal dunia. Al Khaththabi berkata, "Makna pengagungan

kehormatan Allah dalam kisah ini adalah tidak melakukan peperangan

di wilayah Haram. mau menerima perdamaian dan menahan dari

pertumpahan darah."

:y, e q:nt'1 (Demi Dzat yang jiwoku berada di tangan-Nya).

Ini merupakan penegasan dengan sumpah sehingga lebih menguatkan

untuk diterima. Telah dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau

bersumpah pada lebih dari 80 tempat, seperti dikatakan oleh Ibnu

Qayyim dalam kitab Al Huda.

lt :G? V. or.Jh;:" b g.j*" t (Tidaktah mereka meminta

kepadaku suatu rencana yang mereka mengogungkon kehormatan-

kehormatan Allah). Seperti meninggalkan perang di wilayah Haram.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, "Tidaklah mereka meminta

kepadaku (perkara) yang terdapat padanya usaha mempererat

hubungan silaturrahim... dan seterusnya." Hal ini masuk bagian dari

kehormatan-kehormatan Allah. Ada pula yang mengatakan bahwa
yang dimaksud dengan kehormatan-kehormatan Allah dalam hadits

ini adalah kehormatan wilayah Haram, kehormatan bulan Haram serta

kehormatan ihram. Saya (lbnu Hajar) katakan, berkenaan dengan poin

ketiga perlu ditinjau lebih lanjut; karena bila mereka menghormati

ihram, tentu tidak akan menghalangi Rasulullah SAW.

6t;) Wi 'll furtoinkan oku akan memberikannya kepada

mereko). Yakni aku memenuhi permintaan mereka. As-Suhaili

berkata, "Tidak satu pun dalam jalur periwayatan hadits itu yang

menyebutkan bahwa Nabi SAW mengucapkan 'insya Allah', padahal

beliau diperintah mengucapkannya dalam semua keadaan. Namun
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mungkin dijawab bahwa bila suatu perkara itu wajib, maka tidak perlu

lagi pada pengecualian."

Akan tetapi, pernyataan ini ditanggapi bahwa Allah telah

berfirman dalam kisah ini, "sungguh kamu akan memasuki Masjidil
Haram insya Allah dalam keadaan oman. " (Qs. Al Fath la8|: 27)

Allah SWT mengatakan "insya Allah (ika Allah berkehendak)

meskipun hal itu pasti akan terjadi dalam rangka pengajaran dan

binrbingan. Maka, jawaban yang lebih tepat dikatakan adalah bahwa

ucapan "insya Allah" tidak dikutip oleh para periwayat, atau kisah ini

terjadi sebelum turun ayat yang memerintahkan untuk mengucapkan
"insya Allah", dan hal ini tidak bertentangan bahwa surah Al Kahfi

termasuk surah Makkiyah (turun sebelum hijrah), karena bisa saja

sebagian ayat dari surah tersebut turun lebih akhir.

'&'J:fi (Beliau menyimpang dari merekn). Dalam riwayat

Ibnu Sa'ad dikatakan, V(, ji (Beliau berbalik kembati). Sementara

dalam riwayat Ibnu Ishaq dikatakan, 6 yt'l"y,t[ :ri(5 t!1t ,u,tll.'Sui
.1. ', o.-t JiS c6 'U ..9rt./! (Beliau bersabda kepada orang-orang,

' 

Singiafuon!' Mereka brrkoto, 'Wahai Rasulullahl Di lembah ini
tidak ada air yang dapat kita gunakan hila singgah').

y e @i kolam). Maksudnya adalah galian yang ada sedikit

air. Kata tsamad sendiri bermakna air yarg sedikit. Adapun

penyebutan kata "air sedikit" setelah lafazh tsamad dalam hadits itu

adalah untuk memberi penegasan dan menghindari kekeliruan yang

mungkin terjadi, sebab dari segi bahasa lafazh "tsamad' dapat pula

bermakna air yang banyak. Ada pula yang mengatakan bahwa tsamad

adalah air yang tampak di musim semi dan akan hilang saat musim

panas.

.16' '^b'fr (dan manusia pun menyaulvtya). Maksudnya

mengambil sedikit demi sedikit. kata al baradh menurut makna

dasamya adalah pemberian yang sedikit. Penulis kitab Al Ainberkata,
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"Maknanya adalah mengumpulkan air dengan telapak tangan."

Kemudian Abu Al Aswad menyebutkan dalam riwayatnya dari

Urwah, ?A, Pt y n' *r; Vt'll3,*,i9:6i' Jl a';"&,:
yt, ?'t1\'d: Iy 

" 
,! (Kaum Quraisy lebih dahulu mencapai

sumber oir lalu mereka singgah di sekitarnya, sementara Nabi SAW

singgah di Hudaibiyah dimana kondisi sangat ponas dan hanya oda

sotu sumur...) lalu disebutkan kisah selengkapnya.

e'-,li j (kemudian beliau memerintahkan mereka). Dalam

riwayat Ibnu Ishaq dari sebagian ulam, dari beberapa laki-laki suku

Aslam, bahwa Najiyah bin Jundub 
-yang 

menuntun hewan kurban-
pula yang menancapkan anak panah itu. Hal ini diriwayatkan pula

oleh Ibnu Sa'ad dari jalur Salamah bin Al Akwa'. Sementara dalam

salah satu riwayat dikatakan bahwa nirmanya adalah Najiyah bin Al
A'jam.

Ibnu Ishaq berkata, "Sebagian ulama mengatakan bahwa orang

tersebut adalah Al Bara' bin Azib." Lalu Al Waqidi meriwayatkan

dari jalur I(halid bin Ubadah Al Ghifari, dia berkata, "Akulah yang

turun menancapkan anak panah itu." Semua riwayat ini dapat

dipadukan bahwa mereka saling membantu dalam hal itu.

Pada pembahasan tentang peperangan **, disebutkan dari

hadits Al Bara' bin Azib tentang kisah Hudaibiyah, et y &r i; fi
j .b, 6:it ;lE p q '^:;"'j ilr 6'rj ',?ui ;iy b:t'j i, ,rb *
U-i U tj$t ifl. (Bahwasanya Nabi SAW duduk di tepi sumur

kemudian minta diberikan bejana, lalu berkumur-kumur dan berdoa

kepada Allah. Seteloh itu, beliau menumpahkannya ke dalam sumur.

Kemudian beliau bersabdo, 'Biarkanlah beberapa saat'. Lalu mereka

pun mengambil air dengan sepuasnya). Versi ini pun apat

dikompromikan dengan riwayat terdahulu dengan mengatakan

keduanya sama-sama terj adi.

FATHI'L BAARI - 311



Telah diriwayatkan oleh Al Waqidi dari jalur Aus bin Khauli. ijf

W.W'j 4lr ;'ftt: W.'b?1i iu' eb'; *3 y a' *r; (bohwa

l'abi SAW benyudhu pada ember tersebut kemudian menuangkannya

ke dalom sumur, lalu beliau mencobut anak ponah dan

n'tenancapkannya di sumur itu). Hal serupa disebutkan pula oleh Abu

Al Aswad dalam riwayatnya dari Urwah , e',# *j f At ;a'^3'i

o';'a osjtii 66i6 yY q W Li', It e &3 jt (sesunsguhnya

i{abi SAW berkumur-kumur di ember, lalu dituangkan ke sumur,

kentudian beliau mencabut anak panah dan melemparkan ke

dalamnya. Setelah itu, beliau berdoa dan air pun melimpah).

Kisah ini bukanlah kisah yang akan disebutkan pacia

pembahasan tentang peperangan dari hadits Jabir, #du, arit ;;'ht

"'ar'S;a ,W.'oi.'ei qArt"a{l *i y il' ..,l;a )tr J'i'; *"- d.:)

:bi i.',1;;-(Manusia teloh kehausan di Hudaibiycth, sementara di

hadapan Rasulullah SAW terdapat beiana, maka Nabi SAW berwudhu

lalu meletakkan tangannya di dalam bejana, dan air pun memoncar

dari sela-sela jarinya.) Seakan-akan hal ini terjadi sebelum kisah

sumur tersebut.

Pada bagian ini terdapat keterangan tentang mukjizat Nabi SAW

dan keberkahan senjata beliau serta apa yang dinisbatkan kepada

beliau. Peristiwa memancarnya afu dari jari-1ari beliau telah terjadi di

berbagai kesempatan selain dalam kisah ini. Di bagian awal

pembahasan perang Hudaibiyah akan disebutkan hadits Zaid brn

Khalid, Frdur'pit n$.a|'nili lsesungguhnya mereko ditimpa hujan

saat berada di At Hudaibiyah). Seakan-akan hujan ini turun setelah 2

kisah di atas.

y'i 4 f e J:-i. ;E \t. u,k 'i t :Zt (Ketika mereka datam

keadaan demikian, tiba-tiba datang Budail bin Warqa' Al Khuza'i

bersama sekelompok kaumnya). Budail bin warqa' adalah seorang

sahabat yang masyhur. Al Waqidi menyebutkan di antara mereka yang

3L2 - FATHUL BAARI



datang bersama Budail saat itu adalah Amr bin Salim dan Khurasy bin

Umayah. Sementara dalam riwayat Abu Al Aswad dari Urwah

disebutkan, "Di antara mereka adalah Kharijah bin Kurz dan Yazid

bin Umayah."

e"i {* r}t'y @ereka adalah kepercayaon Rqsulullah SAW).

Aibah adalah tempat untuk menyimpan pakaian (tas atau koper).

Yakni, mereka adalah tempat nasihat beliau dan orang-orang

kepercayaan untuk memegang rahasianya. Seakan-akan disamakan

antara dada sebagai tempat penyimpanan rahasia dengan tempat untuk

menyimpan pakaian.

laW, ,Y, 6 (dari penduduk Tihamah). Kalimat ini berfungsi

menjelaskan jenis, karena Khuza'ah termasuk suku yang mendiami

Tihamah. Wilayah Tihamah sendiri adalah Makkah dan sekitarnya.

Tihomah berasal dari kata tiham, yaitu cuaca sangat panas dan angin

tidak berhembus.

Ibnu Ishaq memberi tambahan dalam riwayatnya , 'ArP Ut?:

4on *,Att'fr, W#) W pt y a' .,1,; iior J?': *
(Adapun Khuza'ah adalah orang-orong kepercayaan RasuluUah SAW

baik yang muslim moupun musyrik. Mereka tidak menyentbunyikan

apopun yang terjadi di Mekah kepada Rasulullah SArl). Dalam

riwayat Al Waqidi disebutkan , 'ta ,'$: ry ht e 'e'U Nl: "ol

'&fr t 61 :Ui.'i'J\i, ,k. ;.i jti .:sl t? t iJut ;a; d'-, \ 4'
€i )J @udail berkara kepada Nabi SAW, 'Engkau hendak

berperang, tapi tidak membawa senjata'. Nabi SAW menjawab, 'Kami

datang bukan untuk berperang'. Lalu Abu Bakar berbicara, maka

Budail berkoto kepadanya, 'Aku bukan orong yang tidak dapat

dipercaya, dan demikian pula kaumku'."

Awal mula sehingga bani Khuza'ah bersikap loyal kepada Nabi

SAW adalah bahwa bani Hasyim di masa Jahiliyah bersekutu dengan

suku Khuza'ah, maka hal ini terus berlangsung dalam Islam.
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Dalam riwayat ini diperbolehkan mengambil nasihat sebagian

orang yang terikat perjanjian damai dan kafir dzimmi, bila terdapat

faktor yang menunjukkan kebenaran nasihat mereka, serta telah teruji

bahwa mereka lebih memihak Islam daripada pemeluk agama mereka

sendiri. Dari sini dapat disimpulkan bolehnya para raja mengambil

nasihat musuh demi mendapatkan keterangan tentang keadaan

mereka. Hal ini tidak dianggap berloyalitas terhadap orang-orang kafir
dan tidak pula berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Bahkan,

ini termasuk strategi memanfaatkan musuh, mengurangi kekuatan

mereka dan mengadu antar sesama mereka. Namun, semua ini tidak

berkonsekuensi bolehnya meminta bantuan kepada orang-orang

musyrik secara mutlak.

',s'i ; 'tbi ',t'i i |$ *'; ;i'Jui (ia [BudaitJ berksta,

'sesungguhryo o*, meninggalkan Ka'ctb bin Lu'ay dan Amir bin

Lu'ay). Hanya saja dia cukupk menyebut kedua orang ini, karena

nasab seluruh kaum Quraisy di Makkah dapat dikembalikan kepada

keduanya. Adapun kaum Quraisy yang lain adalah bani Samah bin
Lu'ay dan bani Auf bin Lu'ay, tetapi tidak seorang pun di antara

mereka yang berada di Makkah. Demikian pula Quraisy Zhawahir,

1'ang di antaranya adalah bani Taim bin Ghalib dan Muharib bin Fihr.

Hisyam bin Kalbi berkata, "Bani Amir bin Lu'ay dan Ka'ab bin

Lu'ay sangat jelas, berbeda dengan Samah dan Auf." Dia pun berkata,

"Mereka adalah Quraisy Al Baththah, yakni berbeda dengan Quraisy
Zhawah\r." Lalu dalam riwayat Abu Al Malih disebutkan, "Mereka

mengumpulkan Al Ahabisy untukmu."

q*.6J, :9 ir.toi ,ij (mereka singgah di sumber air Al

Hudaibiyah). Kata a'daad artinya air 1'ang tidak pemah habis. Ad-
Dawudi melakukan kelalaian dengan mengatakan bahwa tempat

tersebut berada di Makkah. Perkataan Budail ini memberi asumsi

bahwa di Hudaibiyah terdapat sumber air yang aimya melimpah,

narnun kaum Quraisy telah lebih dahulu mengambil nosisi di tempat
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tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin kehausan karena mengambil

tempat di kolam yang sedikit airnya.

.t{,iiit \it 6t (bersama mereka unto betina yang sedang

menyusui anaknyo). Kata'uudz adalah bentuk jamak dari kata 'aa'idz,

artinya unta betina yang memiliki air susu. Sedangkan kata muthaafiil
adalah seekor induk yang bersama anaknya. Maksudnya, mereka

keluar membawa hewan yang memiliki air susu sebagai bekal untuk

diambil air susunya, dan mereka tidak akan kembali hingga dapat

mencegah Nabi SAW. Atau, kata-kata itu sebagai kiasan tentang para

wanita bersama anak-anaknya. Maksudnya, mereka keluar bersama

istri-istri dan anak-anak mereka karena akan tinggal lama, dan agar

hal itu semakin mendorong mereka untuk tidak melarikan diri. Ada

pula kemungkinan yang dimaksud adalah makna yang lebih umum.

Ibnu Faris berkata, "Semua hewan betina yang melahirkan

dinamakan 'aa'idz hingga 7 hart. Bentuk jamaknya adalah 'uudz.

Seakan-akan dinamakan demikian karena ia melindungi anaknya dan

sibuk dengannya."

As-Suhaili berkata, "Dinamakan demikian, meskipun pada

dasamya si anak yang berlindung kepadanya, karena si induk

memberikan kelembutan dan kasih sayang terhadap anaknya. Seperti

dikatakan 'perdagangan yang untung', meski sebenamya adalah

'perdagangan yang memberi keuntungan'." Sementara dalam riwayat

Ibnu Sa'ad disebutkan, "Bersama mereka 'uudz muthaJiil, wanita dan

anak-anak.'o

H3'r6 (aku akan memberi tangguh beberapa waktu untuk

mereka). Maksudnya, aku melakukan gencatan senjata [tanpa
peperangan] dengan mereka dalam kurun waktu tertentu.

/gt d.:t q tiVJ-i (dan hendalotya mereka membiarkon antara

aku dan manusia). Maksud "manusia" di sini adalah kaum kafir Arab

dan lainnya.
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ryiu tt$ Wt uy Qika aku menang, bila mereka muu).lni adalah

kalimat syarat y'ang beruntun. Maknanya, jika selain mereka berhasil

mengalahkanku. maka mereka tidak perlu lagi menanggung beban

untuk memerangiku. Adapun bila aku yang menang, maka jika mau

mereka dapat menaatiku; dan jika tidak maka sebelum masa perjanjian

damai berakhir. mereka dapat menghimpun kekuatan kembali.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan,ii *t rtuA 4a t u,
(Kalqu mereka tidak mau melakukanW,a (yakni menqatiku), niscaya

ntereka dapat memerangiku dengan kekuatqn penuh). Hanya saja

\abi SAW mengatakannya dengan tidak tegas, meski beliau sangat

1'akin bahwa Allah akan menolong dan memenangkannya. karena

beliau ingin berada sejajar dengan lawan dan membuat perhitungan

berdasarkan apa yang dikatakan oleh lawan. Inilah rahasianya

sehingga bagian pertama kalimat itu 
-yaitu 

penegasan kemenangan

musuh atas beliau- tidak disebutkan. Akan tetapi kalimat yang

dimaksud telah disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq dengan redaksi,

r.1'rrii .5iir ;it u1'jU| i:$ (Jika mereka mengalahkanku, maka itulah

reng mereka inginkan). Sementara dalam riwayat Ibnu 'Aidz dari jalur

lain, dari Az-Zuhri disebutkan , o'Ji;i q$ '$.i * ,*t '$p i$ gitca

manusia menang atasku, ntako itulqh yqng mereka hcrrapkan). Maka,

tampaknya penghapusan itu dilakukan oleh sebagian periwayat

sebagai etika terhadap Nabi SAW.

4L t-i| S (hingSa leherku rerpisah). Kata salifuh adalah

bagian 
" 
belakang leher. Kalimat ini adalah bentuk kiasan dari

pembunuhan, sebab orang yang dibunuh lehernya akan terpisah. Ad-

Dawudi berkata, "Maksudnya adalah kematian, yakni hingga aku mati

dan tinggal sendirian dalam kuburku. Tapi ada pula kemungkinan

maksudnya bahwa Nabi SAW akan berjuang hingga tinggal sendirian

dalam memerangi mereka."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Barangkali Nabi SAW menyitir
perkara yang lebih kecil untuk menunjukkan perkara yang lebih besar.
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Yakni, sesungguhnya aku memiliki kekuatan karena Allah yang

membuatku mampu berjuang dalam rangka membela agama-Nya

meskipun sendirian. Lalu, bagaimana sehingga aku tidak berperang

membela agama-Nya bersama kaum muslimin yang demikian banyak,

ditambah lagi dengan semangat mereka yang demikian tinggi dalam

menolong agama Allah?"

'r;i ?u'o:ldj,i (dan sungguh Allah akan melangsungkan uruson-

Nya). Yakni dalam menolong agama-Nya. Merupakan perkara yang

sangat tepat membuat ketegasan seperti ini 
-setelah 

sebelumnya

beliau menunjukkan keraguan- untuk mengingatkan bahwa keraguan

yang dikatakan sebelumnya hanyalah pengandaian semata.

Pada bagian ini terdapat anjuran untuk mempererat hubungan

kekeluargaan, membiarkan hidup orang-orang yang masih memiliki
hubungan kekeluargaan, memberikan nasihat kepada kaum kerabat,

serta sifat Nabi SAW yang demikian kuat dan tegar dalam

melaksanakan hukum Allah serta menyampaikan urusan-Nya.

'i:t$ Sui lOrang-orong yang lemah akal di antara mereka

berkata). Al Waqidi menyebutkan bahwa di antara mereka adalah

Ikrimah bin Abu Jahal dan Al Hakam bin Abu Al Ash.

*t y io' ,r,; Ut 
'Se 

-r'jli|r;3 (ta menceritakqn kepada

mereka apa yang dikatakan oleh Nabi SAn. Ibnu Ishaq memberi

tambahan dalam riwayatnya, .rii il 'tt ii e o"j,tJi Fgl',!"il n+J*
dt Jl'e ti, -,j'€ ";61 ,t;.i rrai,Gl- aff(t .l*,1i ,e A.,9r1.
i,* * qJr'{ ")i 

jit G ug ot )jut -*j io io' 1* 6uaot
berkata kepada mereka, 'Sungguh kamu terlalu terburu-buru
merespon Muhammad, beliou tidak datang untuk berperang

melainkan datang untuk melakukan umrah'. Mereka pun
mencurigainya -yaloi mencurigai Budail, karena mereka

mengetahui Budail cenderung memihak Nabi SAW- Ialu mereka
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berkctta, 'sekiranya seperti yang engkau katakon, maka janganlah io

memasukinya dengan kekerasan'.).

'al? 
tul ((trwah berdiri). Dalam riwayat Al Aswad dari Urwah

y.ang dikutip oleh Al Hakim di dalam kitab Al lklil, dan Al Baihaqi di

dalam kitab Ad-Dalo'il (dan disebutkan pula oleh Ibnu Ishaq dari jalur

lain), il :ribi qrr't,rti|o|';i alr-t^St' rU.i * ht tb'J'i tS t'jlA

,;r"3, raii |4k ilry, 
^fu i.ta6'-& bi ,r'y,il ?:6\^fur'ffj",7-ii

i*, ili.,i:6 ,;.i t'ril'b\,1il' 'u k ,1 # ol tTrt u.'t *'t0

'# l'il{'',5"t -4';it- y'i ,P fd, i * iLu.l'^i;i ,u.'1
""i yr& 01,{t f n' {*'dt'Sus lt} :rJw f' Jl 'uat; 

'or'it.
;ri,- ; i;; ;E i ,'Jtt .'liit o16 .t; J'F ,;; o'*l-'t (Mereka

bjerkata, "Ketika Nabi SAIA singgah di Hudaibiyah, maka beliau ingin

ntengutus seseorong di antara sahabat beliau kepada kaum Quraisy

untuk memberitahukan bahwa beliau datang hanya untuk umrah.

Nabi SAW memanggil [Jmar, namun dia mengajukan alasan tidak

memiliki keluarga di Makkoh. Lalu Nabi SAW memanggil Utsman dan

mengutusnya untuk urusan itu. Beliau memerintahkan pula kepada

(Jtsman ogar memberitahuknn kepada orong-orong mukmin di

tlakkah bahwa kelapangan/kemudahan telah dekat. Maka Utsman

ntemberitahukan kepada mereka mengenai hal itu. Utsman dibawa

oleh Aban bin Sa'id bin Ash di uias kudtinya... --hlrt clisebulhirt

kisah seperti di atas-. Kaum muslimin berknta, 'Sungguh senanglah

LJtsman, dia bebas pergi ke Baitullah dan thawaf di sana tanpa kita'.

Nabi SAW bersabda, 'sungguh dugaanku terhadap Utsman bahwa dio

tidak akan thawaf hingga kita tawaf bersamo-sama'. Makn,

demikianlah yong terjadi. Setelah itu datanglah Urwah bin

Mos'ud...). Dan, disebutkan kisah seperti di atas'

Namun, dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa kedatangan

urwah terjadi sebelum diutusnya Utsman. Hal ini disebutkan pula

oleh Musa bin Uqbah pada pembahasan tentang peperangan dati Az-
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Zuhr| Demikian juga dinukil oleh Abu Al Aswad dari Urwah bahwa

pengutusan Utsman terjadi sebelum kedatangan Suhail bin Amr.
lo . I o '-. o ttj; U.6t-f irit (lalu Urwoh bin Mas'ud berdiri). Dia adalah

Urwah bin Mas'ud bin Mu'attib Ats-Tsaqafi. Dalam riwayat Ibnu

Ishaq yang dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan, "lJrwah bin Amr

bin Mas'ud". Akan tetapi yang benar adalah riwayat pertama, dan ini

pula yang disebutkan dalam Siroh Nabawiyah.

d. ,,itt fL'Jtu, '**tt t ilur'n li 6"*onkah kalian odalah

anak, dan bukankah aku adalah bapak? Mereka berkata, "Ya.").

Demikian yang disebutkan oleh Abu Dzar. Sementara dalam nukilan

periwayat selain dia disebutkan sebaliknya; bukankah kalian adalah

bapak, dan bukankah aku adalah anak?

Adapun yang benar adalah versi kedua, dan ini pula yang

tercantum dalam riwayat Ahmad, Ibnu Ishaq dan selain keduanya.

Kemudian Ibnu Ishaq memberi tambahan dalam riwayatnya dari Az-

Zubri bahwa ibunya Urwah adalah Sabi'ah binti Abdi Syams bin Abdi

Manaf. Maka maksud perkataannya "Bukankah kamu adalah bapak",

yakni sesungguhnya kamulah yang telah melahirkanku. sebab ibuku

berasal dari kalian.

Sementara itu, salah seorang pensyarah Shahih Bukhari

berpedoman pada lafazh yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Dia

berkata, "Maksud perkataannya, 'Bukankah kalian adalah anak?'

Yakni kalian bagiku dalam hal kasih sayang dan nasihat sama seperti

anak." Lalu dia berkata, "Barangkali Urwah mengucapkan perkataan

itu kepada orang-orang yang lebih tua dari mereka."

'Jbgb 
JLt'o':ii.,r (aku telah memerintahkan penduduk Ukazh

untuk berperang). Maksudnya, aku telah memanggil mereka untuk

menolong kamu.

,fr.ili (ketika mereka menolak). Kata ballafoa artinya menolak

untuk menyambut ajakan. Bila dikatakan balloftal gharim artinya si

pengutang menolak melunasi utangnya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq
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terdapat tambahan, frr',t Ui V ;-S* ttlui (Mereka berktra,

'Benar, engkau bukanlah orang yong patut dicurigai menurut kami' .).

*) M # *f "tS lorarg ini telah mengajukan kepada kqlian

rencqno yang benor). Maksudnya, perkara yang baik, maslahat dan

adil. Ibnu Ishaq menjelaskan dalam rirvayatnya penyebab Urwah
mendahulukan perkataan ini kepada kaum Quraisy adalah karena ia
rneiihat mereka sangat menolak kaum muslimin yang datang.

,!4.y.tj t f* (serupa dengan opa ),ang beliau kotakan kepada

Btrdail).lbnu Ishaq menambahkan, f? Ui- ?t-"n ^fr 
i;ii (Beliou

S.4W mengobarkan kepadanya bahwa dirinya tidok datang untuk
berperang).

'uI,.! '* 'r't'; ',SA 
(Saat itu (Jrwah berkata). Yakni saat Nabi

SAW mengucapkan sabdanya, "sungguh aku okan memerangi
nlereko."

1(ir (me mbinas akan). Yakni, membinasakan seluruhnya hingga

akarnya. Lalu Urwah sengaja menghapus kalimat pelengkap dari
ucapannya "Jika yang terjadi adalah yang satunya" ka.rena menjaga
etika terhadap Nabi SAW. Maksudnya; apabila kemenangan di pihak
kaum Quraisy, maka aku tidak dapat memberi jaminan keamanan

atasmu (atau kalimat yang seperti itrr).

6ri a:7 !,i ;Y (maka, demi Allah, aku tidak melihat wajah-

vajah). Kalimat ini merupakan alasan dari kalimat yang tidak
disebutkan secara redaksional. Kesimpulannya, Urwah
memperhitungkan 2 kemungkinan yang resikonya sama-sama tidak
baik menurut kebiasaan yaitu kebinasaan bagi kaumnya, atau

kebinasaan bagi para sahabatnya jika kaum Quraisy yang menang.

Akan tetapi, masing-masing dari kedua hal itu adalah baik dalam
pandangan syariat, seperti firman Allah, "Katakanlah, 'Tidak ada

1'ang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua
kebaikanl " (Qs.At-Taubah [9]: 52)
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ti.t1.:,i (manusia dari berbagai etnis). Demikian yang dikutip oleh

kebanyakan periwayat (yakni menggunakan lafazh asywabon), dan

hanya ini pula yang dinukil oleh penulis kitab Al Mosyariq. Sementara

dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani tercantum aubasy.l

Makna asywab adalah percampuran manusia dari berbagai jenis.

Sedangkan aubasy adalah percampuran manusia dari golongan yang

rendah. Dengan demikian, aubasy memiliki makna lebih spesifik

dibandingkan asywab.

'liUi (dan meninggalkanmu). Dalam riwayat Abu Al Malih

dari Az-Zuhri disebutkur, ''ii ie{ l'iAi iii U-'j'"4 f i g;n
iU e |!tb 

"i1 
:C 

t:it 
(Seakan-akan aku melihat mereka bila kamu

telah bertemu kaum Quraisy, niscaya mereka akan menyerahkanmu

dan engkau dijadikan tahanan, maka apa lagi yang lebih berat

bagimu daripada fizi?). Perkataan ini menunjukkan bahwa umumnya

pasukan yang terdiri dari berbagai suku tidak dijamin akan melarikan

diri. Berbeda dengan pasukan yang terdiri dari satu suku, dimana

menurut kebiasaan mereka tidak lari dari medan perang. Urwah tidak

mengetahui bahwa kasih sayang dalam Islam lebih kokoh daripada

kasih sayang antar kerabat. Hal ini telah beliau lihat sendiri dari sikap

kaum muslimin yang sangat mengagungkan Nabi SAW, seperti yang

akan disebutkan.

b-lidt k il'i',:ui (Abu Bakar berkota kepadanya). Ibnu Ishaq

memberi tambahan, :6 *t * ht & l' ):rt'At *bt f.; i:i
Jui QqOu Bakor Ash-Shiddiq di belakong Rasulutlah SAW sedang

duduk, lalu beliau berkata).

.;r$t y.'ualdt (hisaptah kemaluan [klitorisJ Latta).Ibnu A'idz

dari jalur lain menambahkan dari Az-Zuhri, qir +U -ct\St ,Al- qs
'#- (Oio 

-yalctti 
Latta- patungnya yang dia sembah). Yakni, patung

I l-afazh ini tercantum pula dalam hadis, seperti ditegaskan oleh Al Qasthalani.
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bagi Urwah. Latta adalah nama salah satu berhala milik kaum Quraisy
yang menjadi sembahan bani Tsaqif.

Orang Arab biasa mencaci-maki dengan ungkapan seperti itu,
tetapi menggunakan kata "ibu". Maka, Abu Bakar bermaksud untuk

memperkeras caci-makinya terhadap Urwah dengan menempatkan

sesuatu yang disembah pada posisi ibunl'a. Hal itu dikarenakan Abu
Bakar sangat marah dengan Urwah yang mengatakan bahwa kaum

mlslimin akan melarikan diri.

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya

mengucapkan lafazh yang keji untuk mencela seseorang yang patut

mendapatkannya. Ibnu Al Manayyar berkata, "Ucapan Abu Bakar itu
teiah rnenghinakan musuh, mendustakan mereka serta mematahkan

argumentasi mereka yang berpendapat bahwa Latta adalah anak

perempuan Allah 
-Maha 

Suci Allah dari yang demikian- karena

secara logika jika ia adalah anak perempuan, niscaya ada pada dirinya
apa yang ditemukan pada diri wanita pada umumnya."

f ;1 :rj6 tri 6 giapakah ini? Mereka menjawab, "Abu

Bakar."). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, r.rir :Jti 9:tb) 6-ti i
UOA 

"i 

'3;r (la bertanya, 'Siapa ini, tyahai Muhantrnad?' Beliau

ntenjawab, 'lni adalah putra Abu Quhafah [Abu BakarJ').

Perkataan Urwah "Demi Dzatyang.jiwaku berada di tangannya"

menunjukkan bahwa bersumpah dengan lafazh seperli im merupakan

kebiasaan orang Arab.

lii i €* i Ug "-';" li Q<otau bukan karena budimu yang

ada padaku dan aku belum membalasnya). Dalam riwayat Ibnu Ishaq

diberi tambahan, Wr:y ,S {,lt o, tetopi inilah balasannya). Yakni,

dia membalas budi baik Abu Bakar dengan tidak mencacinya pada

kesempatan itu.

Abu Aziz Al Imami menjelaskan dari Az-Ztrhri (sehubungan

dengan hadits ini) bahwa budi tersebut adalah; suatu ketika Urwah
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harus menanggung bayaran denda pembunuhan (diyat), lalu Abu
Bakar membantunya. Dalam riwayat Al Waqidi dikatakan bahwa Abu
Bakar membantu dengan memberikan l0 ekor unta.

{urJ;t f io' ,,La '4t ,t?t e lt.rt (Berdiri rti bagian depctn

Rasulullah SAW sambil membawa pedang). Hal ini menunjukkan
tentang bolehnya seseorang berdiri di depan pemimpin sambil
menghunus pedang dengan tujuan mengawalnya atau sepertinya untuk
menjadikan musuh merasa gentar. Hal ini tidak bertentangan dengan

larangan berdiri di hadapan orang yang sedang duduk, sebab larangan
ini hanya bagi mereka yang berdiri karena angkuh dan merasa lebih
terhormat.

J* 6i3 @etiap kali beliau berbicara). Dalam riwayat As-

Sarakhsi dan Al Kasymihani disebutkan, *r'iri 'r:JE t;iK 6rtiop
kali ia berbicara dengannya, maka ia memegang jenggotnya).

Sedangkan dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, Ur'fa,,Slg"'4rirt
'^.5:"';4 J't Y in' .* (Beliau pun memegang jenggot Nabi SAW

saat berbicara).

en 
'e U ,$ti (At Mughirah bin Syu,bah berdiri). Dalam

pembahasan tentang peperangan dari Urwah bin Az-Zubair melalui
jalur Abu Al Aswad disebutkan , 4'ry ;ti,X l;t'i ,sis ill4r'oi
,ib;:t:.i'u jtziL; iiir -ii * ,fr,r'i*.\ (Sesungguhnya ketika Al'Mughirah'*ainoi 

(lr*oh' dotong, maka ia memakai penutup muka

dan mengenakan topi besi untuk menyembunyikan diri dari lJrwah,

pamannya).

|i liauhkan). Ibnu Ishaq menambahkan dalam riwayatnya,

"Sebelum sampai kepadamu." Dalam riwayat Urwah bin Az-Zubair
ditambahkan,'a*i-li )#,,1ifi I '^i$ lsesunggthnya tidak patut bagi

orang musyrik untuk menyentuhnya). Sedangkan dalam riwayat Ibnu
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Ishaq ditambahkan, |trtii '4h!1 6 ,is'-i i';4 (Jrwah berkota,

'Celakoloh engkau, alangkah keras dan kasarnyo dirimu'.).

Orang-orang Arab memang biasa memegang jenggot lawan

bicaranya sebagai sikap lemah-lembut, dan umumnya hal ini
dilakukan antara orang yang setaraf. Nabi SAW membiarkan Al
Mughirah melakukan hal itu atas dirinya karena ingin melunakkan

hatinya. Tapi Al Mughirah melarang Urwah sebagai penghormatan

dan pengagungan terhadap Nabi SAW.

elA'i i'r*ir ,rj6 frJ6 d/ ,Jus @rtiou bertanya, "siapakah ini?"

)Iereka berkata, "Al Mughirah bin Syu'bah."). Dalam riwayat Abu Al
Aswad dari Urwah disebutkan, "Ketika Mughirah telah berulang kali
memukul tangan Urwah, maka dia marah dan berkata, 'Siapakah

-qerangan yang telah menyakitiku di antara sahabat? Demi Allah.
menurutku orang ini adalah orang yang paling jahat dan buruk

kedudukannya di. 
.antara kamu'." Dalam riwayat Ibnu Ishaq

disebutkan , t|tbl s- t:6 u ,la1; U',Sut '*': * ht & i' J'.J,1i d
135 'i.'r4, *i it ri6 :j6 (Rasulullah SAW tersenyt)m, maka

L1'wah berknta kepadanya, 'Siapakah ini, wahai Muhammad?' Beliau

SAW menjawab, 'lni adalah anak laki-laki saudaramu, Al Mughirah

bin Syu'bah'.). Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah

dari hadits Al Mughirah bin Syu'bah sendiri melalui sanad yang

shahih. Riwayat serupa dinukil juga oleh Ibnu ilibbur.

i-b'):e,/ 
"-,f 

'C-ji lO"t rnkah aku berusaha [untuk membalasJ

pengkhi'anatanmu?).Di dalam kitab Maghazi (Jrwahdisebutkan, &r3

f ei|t:.jilr tJ;tj')l'rn ,:!)'r., q (l'd3 5 (Demi Allah, aku belunt

mencuci tanganku dari pengkhianatanmu! Sungguh engkau telah

mewariskan kepada komi permusuhan di Tsaqifl. Sementara dalam

riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, f\u; $l.WV'd3'rpj (Bukankah

engkau telah mencuci kemaluonmu, kecuali kemarin?).
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Ibnu Hisyam berkata dalam kitabnya, As-Sircth, "Urwah
mengisyaratkan dengan hal ini kepada kejadian yang dialami oleh Al
Mughirah sebelum masuk Islam" Saat itu Al Mughirah keluar bersama

13 orang dari Tsaqif yang terdiri dari bani Malik. Lalu dia

mengkhianati mereka dan membunuh mereka semua, lalu mengambil

harta benda mereka. Akhirnya hubungan kedua kelompok; bani Malik
dan Al Ahlaf (kerabat Al Mughirah) menjadi tegang. Makq Urwah
bin Mas'ud trerusaha mendamaikan keadaan hingga akhirnya mereka

mengharuskannya membayar denda untuk 13 jiwa. Setelah itu, kedua

pihak menyatakan damai."

Kisah ini sendiri sangat panjang dan telah dinukil oleh Ibnu Al
Kalbi dan Al Waqidi. Adapun kesimpulan nukilan keduanya adalah

bahwa mereka keluar mengunjungi Al Muqauqis di Mesir. Al
Muqauqis menyambut mereka dengan baik dan memberikan sejumlah

hadiah. Akan tetapi, bagian yang didapatkan Al Mughirah lebih
sedikit dibandingkan dengan anggota rombongan lainnya. Kenyataan

ini menimbulkan rasa iri tersendiri di hati Al lvtughirah. Di tengah
perjalanan mereka meminum minuman keras hingga mabuk dan

tertidur pulas, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Al Mughirah untuk
membunuh mereka, lalu dia datang ke Madinah dan masuk Islam.

:€ e'^, |.)i Jts ,it p6 i:r:,yr 61 1ldapun Istqm, maka aku

menerimanya; sedangkan harta, mak{r qku tidak punya urusan

sedikitpun dengannya). Yakni aku tidak mengambil ap.?pun dari harta

itu, karena dia mendapatkannya melalui pengkhianatan"

Dari sini dapat ditarik kesimpulan tentang titiak halalnya

mengambil harta orang kafir secara khianat pada saat situasi aman,

sebab rombongan dalam perjalanan itu tidak terlepas dari sifat
amanah, sementara amanah harus ditunaikan kepada yang berhak;

baik dia muslim atau kafir. Sesungguhnya harta orang rafir halal

diambil hanya melalui peperangan dan penguasaan. Fianya saja Nabi

SAW mernbiarkan harta itu pada Al Mughirah, karena mungkin
kaumnya masuk Islam dan mengembalikan harta kepada mereka. Dari
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kisah ini disimpulkan pula bahwa seorang kafir harbi apabila merusak
sesamanya, niscaya dia tidak dibebankan untuk mengganti rugi, dan
ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syaf i.

e+t +) W,'$n Qafu digunakan menyapu ttta.jah dan

kulitnya). Ibnu ishaq menambahkan, 6iLi ,l + :* U AU".l:
{Tidak ada sehelai pun rambutnya yang jatuh melainkan mereka
mengamhilnya). Bagian ini menjadi dalil tentang sucinya dahak dan
rambut yang tercabut. dan bolehnya tabarruk (mengambil berkah) dari
hal-hal suci yang terpisah dari badan orang-orang yang shalih.

Barangkali para sahabat melakukan hal itu di hadapan Urwah
dan melebihkan dari yang biasanya, adalah sebagai isyarat untuk
membantah apa yang dikhawatirkan oleh Urw.ah pada mereka, yaitu
lari meninggalkan Rasulullah sAw di medan perang. Seakan-akan
keadaan mereka itu mengatakan: siapa yang mencintai pemimpinnya
dengan kecintaan seperti ini dan mengagungkannya sedemikian rupa,
bagaimana mungkin akan meninggalkannya di medan perang dan
menyerahkannya kepada musuh? Bahkan, mereka akan lebih
mementingkarurya dan agamanya, serta lebih tulus dalam membelanya
dibandingkan kabilah yang saling menolong satu sama lain karena
hubungan kekerabatan.

Berdasarkan hal ini dapat pula disimpulkan tentang bolehnya
mencapai suatu tujuan dengan menggunakan semua cara yang tidak
terlarang.

,. oa 1. t "i,-*J * AUy (dan aku telah mengunjungi Kaisar). Penyebutan

qaishar (kaisar) setelah muluk (raja-raja) merupakan penyebutan kata
yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat umum. Kemudian
Urwah menyebutkan ketiga raja (Kaisar. Kisra dan Najasyi) secara
khusus, karena ketiganya merupakan raja paling berkuasa pada rnasa
itu.

Dalam riwayat mursal Ali bin Zaid yang dikutip oleh Ibnu Abi
Syaibah disebutkan, "IJrwah berkata, 'Wahai kaum! Sungguh aku
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telah melihat raja-raja, tapi aku tidak melihat yang seperti

Muhamrnad, padatral dia bukanlah raja. Akan tetapi aku telah melihat
petunjuk telah menaunginya. Tidaklah aku melihat melainkan kalian
akan ditimpa perkara yang mengerikan'. Kemudian ia kembali
bersama kaumnya menuju Thaif."

Pada kisah Urwah bin Mas'ud dapat ditarik beberapa pelajaran

berharga" di antaranya: kecerdasan dan kecemerlangan pikiran Urwah,
keadaan para sahabat yang sangat mengagungkan Nabi SAW,
menghorrnatinya dan memperhatikan segala urusannya, serta

rnencegah sernwr orang yang berlaku kasar terhadapnya; baik dengan

perkataan maupun perbuatan, dan bertabarruk (mengharapkan

berkah) dengan sisa atau bekas peninggalan beliau.

tY q q ,Yt ,)ui qseorang lokiJaki dari bani Kincrnah

berlrata). Dalam rirvayat Al Imami disebutkan,L&it iui 1A Hulais

berdirf- Kemudian Ibnu [shaq dan Az-Zubair mengatakan bahwa
narxr bapaknya adalah Alqamah. Ia berasal dari bani Al Harits bin
AMi Manat bin Kinanah. Ia termasuk salah seorang pimpinan tinggi
koalisi Quraisy {ahobisy\ yang terdiri dari bani Al Harits bin Abdi
Manat bin Kinaaah, bani Al Mushthaliq bin Khuza'ah dan bani Al
Hun bin Khuzaimah- Dalam riwayat Az-Zubair bin Bakkar
disebutkaq lt5 y i: C:t ;;3,ti, ti,L, C'd"oi ilr ;i
(Alloh tidak memperkenankan suku Lakhm, Jufu*.m, Kindoh dan
Humoir untuk menunaikan haji, dan Allah melarang lbnu Abdil
Muthalibl.

U *,j;n {tampakkanlah kepadanyo). Yakni kerahkan hervan

kurban ke arahnya sekaiigus. Ibnu ishaq rnemberi tambahan, "Ketika
ia melihat hewan kurban berjalan ke arahnya dari lubuk lembah
dengan kalung-kalungn\,a. nalnun telah dicegah untuk sampai ke

tempai penyembelihannva, maka dia pun kembali sebelum sampai

kepada Rasulullah SAW."
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Akan tetapi di dalam kitab futaghuzi {.'rv'uh yang dikutip oleh Al

Flakim disebutkan. "llulais berseru seray'a berkata, 'Celakalah kaum

Quraisy, demi Rabb Ka'bah! Sungguh kaum ini datang hanya untuk

umrah'. Nabi SAW bersabda. d_", ni,lf6 u* g \ri $-'Jri (Benctr,

wahui soudara dsri bani Kinanah! Beritahukan kepada rnerekrr

tentang ila'.). Ada kemungkinan dialog ini terjadi dari jarak jauh.

:;t f r1'rri ti s'si w (aku berpendaput mereka ticlak ltatut

tlihatcngi untuk dcrlang ke Baitullaft). Ibnu Ishaq memberi tambahan.

,lL;J .q.r &r c-+- V'rb'\ ,Veio is & 6 "?;'i'"# u,lri,':'*i't
;rt 6 uJi bU & u -ll u- v * :'^s (la marah dan berkata,

'Wahai kaum Quraisy! Bttkan atus hal ini knni mengikat perianjian

dengan kqlian. Apakah ak{tn dihctlangi untttk santpai ke Baitullah

ar{tng yang dalang untuk mengagltngkonnl'u?' lt[ereka berkatu,

'Tahanlah (pembicaraanmu) dari kami, rahai Hulais, ltingga kami

mengambil untuk diri kami apa yang kami ridhai').

Dalam kisah ini terdapat keterangan tentang bolehnya

melakukan tipu muslihat dalam peperangan. Dari kisah ini diketahui

pula bahwa sejurnlah kaum musyrikin mengagungkan kehormatan

ihram dan tanah Haram, serta mengingkari mereka yang menghalangi

orang-oftrng dari hal itu. Perbuatan ini mereka lakukan karena

berpegang pada ajaran Nabi Ibrahim AS.

"* U Tf', 'd Jd ni} h ?\i) (Salah seorang laki-laki di

ontoru mereka yang bernama Mikraz bin Hafsh berdiri).lbnu Ishaq

memberi tambahan, o'Ibnu Al Akhif." Ia berasal dari bani Amir bin

Lu'ay. Dalam tulisan tangan Ibnu Abdah An-Nassabah dikatakan

"Makraz". Sedangkan dalam tulisan tangan Yusuf bin Khalil

dikatakan "Mukrif'. Namun, yang menjadi pegangan adalah riwayat

di atas (yakni *Mikraz').

. i t.t. -t-,.r, hj saj (dan dia seorang

;*uyut Ibnu trshaq disebutkan, "))b

laki-laki yang jahar). Dalam

"5., 
ltot i-laki pengkhianat).
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Redaksi ini lebih akurat. Sesungguhnya aku merasa heran dengan

mensifatinya sebagai laki-laki pengkhianat, padahal sifat ini tidak
tampak pada tindak-tanduknya ketika mengadakan perjanjian
Hudaibiyah.

Bahkan, di sela-sela kisah ini terdapat keterangan yang

menyalahi sifat itu, seperti akan disebutkan dalam perkataannya

sehubungan dengan kisah Abu Jandal, hingga akhimya say a melihat
di dalam kitab Al Maghazi karya Al Waqidi pada pembahasan tentang

Perang Badar bahwa Utbah bin Rabiah berkata kepada kaum Quraisy,
"Bagaimana kami keluar dari Makkah sementara bani Kinanah di
belakang kami, dan kami tidak merasa aman atas serangan mereka

terhadap wanita dan anak-anak kami?" Hal itu dikarenakan Hafsh bin
Al Akhif (yakni anak Mikraz) memiliki seorang anak yang tampan,

lalu dibunuh oleh seorang lakiJaki dari bani Bakr bin Abdi Manat bin
Kinanah sebagai balasan atas keluarga mereka yang dibunuh oleh
kaum Quraisy.

Kaum Quraisy pun memperbincangkan hal itu, kemudian
mereka berdamai. Setelah itu, Mikraz bin Hafsh mendatangi Amir bin
Yazid (pemimpin Bani Bakr) secara diam-diam, lalu membunuhnya.
Suku Kinanah gempar karenanya, lalu datanglah perang Badar di sela-

sela kejadian itu. Adapun Mikraz dikenal sebagai orang yang suka

mengkhianati perj anj ian.

Al Waqidi jugu menyebutkan bahwa Mikraz bermaksud

menyerang kaum muslimin di malam hari ketika berada di
Hudaibiyah, lalu dia keluar bersama 50 orang laki-laki. namun rnereka

ditangkap oleh Muhammad bin Maslamah yang saat itu mendapat

tugas penjagaan. Narnun, Mikraz berhasil meloloskan diri. Maka,

seakan-akan Nabi SAW hendak mengisyaratkar: kepada hai tersebut.
t o 

I,o, 
t ')ie i.J"li "ta t! {tiba+iha Suhail hin Amr datang). l)alam

riwayat Ibnu Ishaq disebutkan- J! .+il" jtA :t' !I "tip ,;;":j 
*'S

|r4k'&tWi,c,trr s,'tt t ya',p H' j,a ,i\!5 Stlriia
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iii lKaum euraisy memanggil Suhoil bin ,4ntr, lalu mereka herkotu,

'Pergilah kepada laki-laki ini dan buatlah perjuniian damui

dengannyal' Nabi SAW hersabda, 'Kaum Quraisy menginginkan

perjanjian damai ketiks mereka mengutus orang ini').

:it Jl J# "G il '6 i*'* t;i €.;t5 "'-;'l's (Ma'mar

berkata: Dikabarkan kepadaku oleh Ayyub dari lkrimah bahu'a ketiko

Suhail bin Amr datang... dan selert4snya). Riwayat ini disebutkan

dengan sanad yalg maushul hingga Ma'mar melalui sanad yang

disebutkan di awal hadits. akan tetapi statusnya mursal. Saya belum

menemukan periwayat yang menukilnya dengan sanad yang maushul

seraya menyebutkan Ibnu Abbas. Akan tetapi, ini didukung oleh

riwayat dengan sanad yang maushul yang dikutip oleh Ibnu Abi

Syaibah dari hadits Salamah bin Al Akwa', tf i ,W U-'j "r,5

d*'dt oir6 ,t.il.q,pj y il' *l2 dt Jt,.s"it y i +J;j
'nS 

i1 U g 'P ii ,iri # r:"j f i' (Kaum Quraisy mengutus

Suhait bin Amr dan Huwaithab bin Abdil Uzza kepada Nabi SAW

untuk melakukan perdamaian. Ketika Nabi SAI4/ melihat Suhail, maka

beliau bersabda, 'Telah dimudahkan bagi kamu urusan kamu'-)-

Riwayat serupa dinukil pula oleh Ath-Thabarani dari hadits Abdullah

bin As-Sa'ib.

U;:1, 
'Ji 'fi jU (Ma'mar berkata, "Az-Zuhri berkata.").

Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang maushul hingga Ma'mar

melalui sqnad yang disebutkan pada awal hadits. Ia merupakan

kelanjutan hadits, hanya saja disisipi oleh hadits lkrimah.

6Y "k"q. **, c.,6 jui (Maka ia berkata, "Marilah, tulislah

di antara lami dan kamu suatu kitab [perjaniian]."). Dalam riwayat

Ibnu Ishaq disebutkan, 'J'it U'i$.6;'*'t y a' ,p C' Jl.;et t*
'# 

"rir 
;i;-'oii q';rb W. r'-is' *'i oi &'ebt W ei ,;t

'.. t l. , . r., , .

'iil i#6 W g';- ifz ,W. (Ketika dia sampai kepada Nabi SAW,
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teriadilah percakapan antara keduanya hingga merekn sepaknt

mengadakan perjanjian damcti untuk tidak melakukan perang selama

l0 tahun, dan hcndaknya kedua pihak sama-sama memberi keamanan

kepada pihak lainnya, dan hendaklah laum muslimin kembali tahun

ini).

Catatan:

Apa yang dikatakan Ibnu Ishaq sebagai batas waktu perjanjian

merupakan pendapat yang menjadi pegangan. Ini pula yang

ditegaskan oleh Ibnu Sa'ad dan diriwayatkan oleh Al Hakim dari

hadits Ali. Sementara dalam kitab Al Moghazi karya lbnu 'A'idz
disebutkan bahwa perjanjian damai itu adalah 2 tahun. Demikian pula

keterangan dari Musa bin Uqbah. Namun, kedua keterangan ini

mungkin dikompromikan dengan mengatakan bahwa apa yang

dikatakan oleh Ibnu Ishaq adalah waktu yang disekapati saat

perjanjian. Sedangkan waktu yang disebutkan oleh Ibnu 'A'idz dan

selainnya adalah waktu berakhirnya perjanjian setelah terjadi

pelanggaran oleh kaum Quraisy, seperti akan disebutkan pada

penjelasan tentang fathu Makkah, pada pembahasan tentang

peperangan.

Adapun keterangan yang disebutkan di dalam kitab Al Kamil

karya lbnu Adi, Mustadrak Al Hakim, Al Mu'jam Al Ausath Ath'
Thabarani dari hadits Ibnu Umar bahwa lama waktu berlakunya

perjanjian adalah 4 tahun, di samping sanad-nya sangat lemah juga

menyalahi riwayat yang shahih.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas waktu

diperbolehkannya mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang

musyrik. Sebagian mengatakan tidak boleh lebih dari 10 tahr.rn

berdasarkan keterangan pada tiadits ini, dan ini rnerupakan pendapat

Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Adapun pendapat yang lain adalah;

boleh lebih dari 10 tahun, tidak boleh lebih dari 4 tahun,
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diperbolehkan seiama 3 tahun, dan rnaksimal 2 tahun. Namun,

pendapat pertama lebih kuat.

tfr' Pt * ht o* ';t oi ()tabi SAW memonggil iuru

tulis)" Dia adalah Ali bin Abi Thalib, seperti diielaskan oleh Ishaq bin

Rahawaih dalam Musnad-nya melalui .sanad di atas dari Az-Zuhri.

Demikian pula yang telah disebutkan pada pembahasan tentang

perdamaian dari hadits Al Bara' bin Azib. Hal serupa dinukil oleh

Umar bin Syabah dari hadits Salamah bin Akwa' sehubungan dengan

apa yang berkaitan dengan bagian ini dari kisah di atas.

Pembahasannya secara detail akan dikemukakan pada pembahasan

tentang peperangan.

Diriwayatkan dari Umar bin Syabah. dari jalur Amr bin Suhail

bin Amr. dari bapaknya,'a;i7.u i. 'r:i,) ol? ,s:rb *{, (Perianjian

damai ada pada kami dan penulisnl'a adalah Muhammad bin

Maslamah). Tapi kedua versi ini dapat dikompromikan dengan

mengatakan bahwa naskah yang asli ditulis oleh Ali, seperti

disebutkan dalam kitab Shahift. Kemudian naskah tersebut disalin oleh

Muhammad bin Maslamah untuk Suhail bin Amr.

Di antara kekeliruan yang terjadi adalah apa yang disebutkan

oleh Umar bin Syabah. Setelah dia menyebutkan melalui beberapa

jalur periwayatan bahwa nama penulis perjanjian antara kaum

muslimin dan Quraisy adalah Ali bin Abi Thalib,lalu dia menukil dari

jalur lain bahwa nama juru tulis perjanjian itu adalah Muhammad bin

Maslamah. Setelah itu, dia berkata: Ibnu Aisyah Yazid bin Ubaidillah

bin Muhammad At-Taimi menceritakan kepada kami. 9* lry p,l i,i
,.lt iirr .p il' J'pi ,if,j ,6ii Lti e;b,\sr *:s qi,')Lj ,W ziJu-

tlr:*a'gL;l (Dahulu namo Hisyam bin lh'imah adalah Baghidh, dan

dialah yang menulis perjanjian. Setelah itu tangannya lumpuh, maka

Rasulullah SAW memberinya namo Hisyam).

Aku (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah kesalahan fatal, sebab

perjanjian yang ditulis oleh Hisyam adalah kesepakatan kaum Quraisy
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ketika memboikot bani Hasyim di suatu lembah di Makkah sebelum

hijrah. Kisah ini sangat masyhur dalam siralz Nabi SAW. Umar bin
Syabah salah sangka bahwa perjanjian dalam kisah ini adalah

perjanjian yang dibuat ketika di Hudaibiyah. Padahal seharusnya tidak

demikian, bahkan antara 2 peristiwa itu terdapat perbedaan waktu

selama 10 tahun. Hanya saja saya menyitir masalah ini karena

khawatir sebagian orang terpedaya sehingga meyakininya sebagai

perbedaan tentang nama juru tulis perjanjian dalam kisah Al
Hudaibiyah.

'ib|b niri ff ,?t b:Jr? I (tidaktah bangsa Arab

memperbincangkon bohwa kami dilanglmhi secara pal<sa). Dalam

riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, ?F W '[rt '8i (Dia masuk kepada

kami secara palxa).

4t'^fs;j rl -+_: e os 'orr- ,y, ,'g!j!.1 fi &i ,t;;'Jtr|
(Suhail berkata, "Hendaknya tidak seorang pun dari kami yang
datang kepadamu 

-meskipun 
memeluk agomamu- melainkan

engkau mengembalikonnyo kepada kami."). Dalam riwayat Ibnu Ishaq

disebutkan, ,E ii ,:n<& ai5 {; )\l h,t'-'} y t3!JJ ii'i '^f;, db
,Jb ij"';-i rl:;-i €)* Uj 1,<tas dasar bahwa barangsiapa datang
'kepada 

Muhammaa aari kalangan koum Quraisy tanpa izin walinya,

malra harus dikembalikan kepada mereka; dan barangsiapa datang

kepada lraum Quraisy dari mereka yang mengikuti Muhammad, maka

ia tidak dikembalikan kepodanya).

Riwayat ini mencakup kaum laki-laki dan perempuan. Dernikian

pula yang telah disebutkan pada awal pembahasan tentang syarat-

syarat dari Uqaii dan Az-Zuhi dengan redaksi "ni , S.U ,; (Tirtak

seorang pun dari kami yang datang kepadamu). Masalah ini akan

dijelaskan pada pembahasan tentang nikah, yakni apakah kaum wanita

masuk dalam perjanjian ini narnun kemudian hukum mereka

dihapuskan, atau pada dasamya mereka tidak tercakup dalam
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perjanjian, kecuali dari cakupan umum lafazh dan kemudian

dikhususkan?

Ibnu Ishaq memberi tambahan keterangan melalui sanad di atas,
'id'& * t* dcj {Atas dasar antara kira rcrdap(fi v'adah yang

tertutup')- Yakni perkara yang tersimpan rapi di dalam dada' Hal ini

sebagai isyarat untuk tidak saling menuntut atas apa yang telah terjadi

sebelumnya di antara mereka; baik berupa peperangan maupun yang

lainny4 serta saling menjaga perjanjian yang mereka sepakati.

Ibnu Ishaq berkata dalam haditsnya. 
'S:!ol 'l: ilr:, I 'i1'1 lOan

bahw,asany$ tidak ada pencurian drtn pengkltionatan). Maksudnya,

rnasing-masing dari kedua belah pihak memberi jaminan keamanan

jiwa maupun harta terhadap pihak yang lain secara terang-terangan

maupun sembunyi -sembunyi.

Ibnu Ishaq berkata, "Barangsiapa ingin mengikat perjanjian

dengan Muhammad, maka itu diperbolehkan, dan barangsiapa ingin

mengikat perjaniian dengan kaum Quraisy, maka itu juga

diperbolehkan. Bani Khuza'ah dengan segera menyambut dan berkata.

'Kami berada pada ikatan Muhammad dan perjanjiannya'. Sementara

bani Bakr berkata 'Kami berada pada ikatan Quraisy dan perjanjian

mereka'. Hendaknya engkau kembali pada tahun ini dan jangan

memasuki Makkah, lalu pada tahun yang akan datang kami akan

keluar untukmu, dan engkau boleh masuk Makkah bersama para

sahabatrnu lalu menetap di sana selama 3 hari. Engkau hanya

diperbolehkan membawa senjata pengembara; pedang dalam

sarungnya. Jangan memasuki Makkah kecuali dalam kondisi seperti

itu-" Kisah yang serupa dengan ini akan disebutkan dalam hadits

Bara' bin Azib pada pembahasan tentang peperangan.

Ibnu Ishaq menambahkan, "Ketika Rasulullah SAW menulis

perjanjian bersama Suhail bin Amr, tiba-tiba Abu Jandal datang." Lalu

dia menyebutkan kisah Abu Jandal.
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\'; |"5 !1' J(+ ,i!.r:-l,ir jrt (Kaum muslimin berkata,

"Subhanallah [Maha Suci AllahJ, bagaimana dikembalikan."). Dalam

riwayat tJqail di awal pembahasan tentang syarat-syarat disebutkan,

"Di antara perkara yang dipersyaratkan oleh Suhail kepada Nabi SAW

adalah; tidak seorang pun yang datang kepadamu dari kami meskipun

memeluk agamamu melainkan engkau mengembalikannya kepada

kami, dan engkau membebaskan antara kami dengan dia. Kaum

mukminin tidak menyenangi hal itu dan menolaknya, sementara Abu
Suhail tidak mau selain yang seperti itu. Maka, Nabi SAW menulis

perjanjian dengannya atas dasar itu. Pada hari itu beliau

mengembalikan Abu Jandal kepada bapaknya, Suhail bin Amr. Tidak

seorang pun di antara laki-laki yang datang kepada beliau pada masa

itu melainkan dikembalikan."

Pemyataan tidak setuju atas poin ini --dari isi perjanjian

tersebut- kemungkinan besar datang dari Umar, seperti yang akan

disebutkan. Lalu Al Waqidi menyebutkan bahwa di antara mereka

yang mengeluarkan pernyataan demikian adalah Usaid bin Hudhair

dan Sa'ad bin Ubadah. Pada pembahasan tentang peperangan akan

disebutkan bahwa Sahal bin Hunaif juga termasuk orang yang

mengingkarinya.

Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, t$"'"i'oi

9 €;e i'i ;6ib 63; d t;E V'oi *i y k' ,p ,;'">iu
ua.rs'fittl, +1 i4,e,j6 rrii i.ki.irr jh6- Utit ,r1b i4,ni

irr ,p; "&, 6;E cr.l ijrr (sesungguhnya Quraisy

membuot perjanjian dengan Nabi SAW dengan syaraq barangsiapa

dari kalian datang, makn kami tidak mengembaliknnnya kepada

kalian; dan barangsiapa dari kami yang datang kepada knlian, maka

koalian harus mengembalikannya kepada kami'. Mereka berknta,
'Wahai Rasulullah! Apaluh kita akan menulis poin ini?' Beliau

menjawab, 'Ya!' Sesungguhnya orang yang pergi dari kita kepado

mereks, maka Allah akan menjauhlrannya; dan siapa dari mereka

,.! tivPs vj {
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yang datang kepada kita, niscaya Allah akan menjadikan untuknya

kelapangan dan jalan keluar).

Abu Al Aswad memberi tambahan dalam rirvayatnya dari

Urwah, "Dinukil pula oleh Ibnu A'idz dari Ibnu Abbas yang juga

seperti itu."

Ketika masing-masing pihak sudah menerima butir perjanjian

itu, tiba-tiba salah seorang dari kedua kelompok melepaskan anak

panah kepada kelompok yang lainnya, maka kedua kelompok pun

menjadi tegang. Tiaptiap kelompok men.vandera orang yang ada pada

mereka. Kaum musyrikin menyandera Utsman dan orang-orang yang

ada bersamanya. Sedangkan kaum muslimin menyandera Suhail bin

Amr dan orang-orang yang datang bersamanya. Lalu Rasulullah SAW

menyeru untuk melakukan baiat, dan para sahabat pun berbaiat kepada

beliau untuk tidak melarikan diii dari medan perang. Kejadian ini
terdengar oleh kaum musyrikin, dan Allah mencampakkan ketakutan

dalam hati mereka. Akhimya mereka membebaskan orang-orang yang

disandera dan mengirim utusan untuk melakukan perdamaian. Allah
pun menurunkan firman-Nya, *Dia-lah yang telah menahan tangan

kamu (untuk membinasakan) mereka. " (Qs. Al Fatb [a8]:2a)

Pada pembahasan tentang perang Hudaibiyah terdapat

penjelasan periwayat yang menukil kisah ini melalui sanod yang

maushul dan proses baiat di bawah pohon serta perbedaan pendapat

mengenai jumlah sahabat yang berbaiat dan faktor yang mendorong

baiat.

)* ;: F \t,d.-if p 61 (xetika mereka datam keadaan

demikian, tiba-tiba masuk Abu Jando\. Sebelumnya dia bernama Al
Ashi (pelaku maksiat), lalu ketika masuk Islam, dia mengganti

namanya. Dia memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama

Abdullah yang masuk Islam sejak awal. Abdullah ini datang ke perang

Badar bersama kaum musyrikin, lalu dia melarikan diri dan bergabung

dengan kaum muslimin, kemudian dia turut serta bersama kaum

muslimin di Hudaibiyah. Bagi mereka )ang mengatakan keduanya
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adalah nama untuk satu orang saja, maka itu tidak banar. Abdullah
gugur sebagai syahid pada perang Yamamah beberapa saat sebelum

Abu Jandal.

Adapun Abu Jandal ditahan di Makkah dan dilarang untuk
hijrah serta disiksa karena masuk Islam, seperti disebutkan dalam

hadits pada bab di atas. Sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq

disebutkan ,'d!15 '^:,+ tj.i o;r') ,JA, U; J:r+ ;.i & ,f '-!;i e*,Ur ";:t)

(sesungguhnya surat perianjian oir'attutis ketika Abu Jandol bi-n

Suhail muncul. Ia telah dipenjara oleh bapaknya, tetapi berhasil
meloloskan diri).

Dalam riwayat Abu Al Aswad dari Urwah disebutkan, "p tt€ j
W c-'JL?nt 6')') e-Pt'*s it-tr q t;+ ,'{-,i t '.*r3'al\i

i:1.;/f;i .ry'Liir :, 
'C/ |*I;it 

"b 
(Suhait tetah mengikat dan

memenjarakan Abu Jandal ketika masuk Islam, maka ia keluar dari
penjara dan menelusuri jalan hingga naik ke bukit, lalu menjatuhkan
diri kepada kaum muslimin. Kaum muslimin pun bergembira dengan

ke dat angannya dan me ny amb ut ny a).

'tL'1- Qerseok-seok). Yakni berjalan dengan lamban karena

terikat.

j\;:'f 'oi 
* Vti 6 Jli'r:eJ 

'; '.n 
,j;i Sui lsunart berkata,

"Wahai Muhammad! Inilah orang pertama yang olru putuskan untttk

engkau kembalikan kepadoku."). Ibnu Ishaq menambahkan dalam
. ,t4t'..i. r.o,,,.a',,., i a .. rs',a,t "

riwayatnya.l);- Jrl) ,*') a'p J& *i Jt :f U W ?ve {Suhail

bin Amr berdiri menghampiri Abu Jandal, lalu memuhtl wajahnyct

serayo memegang kerah bajunya).

*{' ,p il rJ1 (sesungguhnya kits belwm memutu.skan

perjanjian). Yakni kita belum selesai menulisnya.

d, tf6 Qterkenankanlah ia untukku). Yakni perkenankan dia

untuk tetap bersamaku dan tidak aku kembalikan kepadamu, atau
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kecualikanlah dia dari perjaniian ini. Daiam kitab Al .lum', oleh Al

Humaidi disebutkan d. tf! (lindungilah dia untukku). Akan tetapi,

Ibnu Al Jauzi lebih mengukuhkan riwavat dengan lafazh d tfii

Qt e r ke n anknnl ah di a u nt ukku).

Pada bagian ini terdapat keterangan untuk berpedoman pada

perkataan, meskipun belum ditulis dan belum dipersaksikan. Atas

dasar itulah Nabi SAW melaksanakan keinginan Suhail untuk

mengembalikan anakn,va kepadanya. Hanl'a saja Nabi SAW bersikap

diplomatis ketiha mengatakan r'i +rl(it 4 i tsuturssuhnya kira

belum memutuskan perjanjiare), dengan harapan Suhail mau menerima

permintaannya dan Suhail sendiri tidak dikecam oleh kaum Quraisy
karena Abu Jandal adalah anaknya sendiri. Namun, ketika Suhail

bersikeras dengan pendiriannya, maka Nabi SAW membiarkannya.

"ti 
"|k 'SG 

lUitcraz berkata, "Bcthkan..."). Demikian yang

dinukil oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan dengan lafazh bqlaa (benar). Kemudian tidak
disebutkan dalam riwayat ini mengenai jarvaban Suhail atas perkataan

Mikraz tersebut.

Sebagian ulama mengatakan bahrva apa yang dinukil dari

Mikraz dalam riwayat ini memiliki kemusl'kilan karena menyalahi apa

yang dikatakan Nabi SAW tentang dirinya, yaitu sebagai laki-laki
yang jahat. Sepatutnya dia membantu Suhail untuk mengembalikan

Abu Jandal kepada mereka, lalu bagaimana sehingga dia justeru

melakukan hal yang sebaliknya?

Kemusykilan ini dijawab bahwa sifat jahat merupakan tabiatnya,

namun bukan berarti dia tidak pernah sesekali melakukan kebaikan.

Atau, dia mengatakan hal itu atas dasar nifak, sementara batinnya

tidak demikian. Atau, dia mendengar sabda Nabi SAW yang

menyatakan dirinya sebagai laki-laki jahat, maka dia bermaksud

menampakkan keadaan yang menyelisihi hal itu, dan ini termasuk

bagian dari sikap jahatnya.
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Sebagian pensyarah Shahih Bukhari mengatakan bahwa Suhail

tidak menjawab pernyataan Mikraz karena ia bukanlah orang yang

diserahi urusan perjanjian, berbeda halnya dengan Suhail. Namun,

pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut, karena Al Waqidi telah

meriwayatkan bahwa Mikraz termasuk orang yang datang untuk

melakukan perundingan menemani Suhail, dan ikut juga bersama

mereka Huwaithab bin Abdul Uzza. Akan tetapi dia menyebutkan

dalam riwayatnya pemyataan yang menunjukkan bahwa izin dari

Mikraz bukan untuk tidak mengembalikan Abu Jandal kepada Suhail,

tetapi dia hanya memberi perlindungan kepadanya dari penyiksaan

atau yang sejenisnya. Lalu disebutkan bahwa Mikraz dan Huwaithab
mengambil Abu Jandal dan memasukkannya ke dalam kemah dan

menjauhkan bapaknya darinya. Hal serupa tercantum pula dalam kitab
Al Maghazi karya Ibnu 'A'idz yang dinukil dari riwayat Abu Al
Aswad dari Urwah dengan lafazh, '{',Fi q of't ,* ; ':*|Sui
GC.i'^t;iU t:tii itb ;v lt ui ,4Lsr/g, e )f i W (Mitrraz bin

Hafsh berkata -dan dia termosuk orang yang datang bersama Suhail
untuk melakukan perundingan-, 'Aku aktn memberi perlindungan
kepodanya'. Lalu, dia mengambil helenggu Abu Jandal dan

memasukkannya ke dalam kemah). Sekiranya riwayat ini akurat, maka

ini lebih berdasar dibandingkan kemungkinan-kemungkinan yang

telah disebutkan, sebab Mikraz tidak mengakui membiarkan Abu
Jandal bersama kaum muslimin, bahkan dia hanya memberi jaminan

perlindungan sampai Abu Jandal kembali menaati kemauan bapaknya.

Artinya, dia tidak keluar dari perbuatan jahat. Akan tetapi, hal ini

digoyahkan oleh lafazh dalam riwayat shahih, U 'ri'fli U ,'j;*'Sul
(Mileraz berkata, 'Komi telah memperkenankannya untukmu'.) yakni

untuk Nabi SAW.

r...;r{;*ir j1 3ii ,lnr:-fr '.# |ti J:e ;, Sa gtu Jandat

berknta, "Wahai sekalian l<aum muslimin! Apakah aku akan

dilrembaliknn kepada orong-orang musyrik...?"). Ibnu Ishaq

menambahkan, i-jlri ?,-,J:J:+ $1 u- ;{: y ht e lt ;*1]ut
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3 "'': "! !
G'*': *-;'U ,yA ittt i:!1,]rij ) rJ$ lRusututtah SAW bersabdu,

'IVuhai Al;u Jand*l, bersabcrluh dan hurapkanluh paholu, karena

kami tidak akan mengkhianati per.ianjian Allah SWT akan

meniadiknn untukntu kelapangan dan jalan keluar).

Dalam riwayat Abu Malih disebutkan, 1o n' & n' 'J'J-:)e?')\i

,i'iFp t;ip ,'*t.,J'*-'t y diit ir*./.i e '# :j'p'Jti ,'J')
oir?'oi b'rj i*'J'*':,0.. *+"Jr z;J.ti €+')jli .:15 fs eyi es sit':

4t :9t yr\-,y *i- J'1' 
'"5i 

,es.i y,a'p ,p (Rusututtah sAW

berwasiat kepadonya. Saat itu Unmr bangkit berjalan mendctmpingi

Abu Jandal seraT'a berkata, " Bersabarlah, sesungguhnya mereko

adalah orang-orong musyrik, hanya saja darah setiap orang dori
mereka samo seperti darah anjing'. Lalu (Jntar mendekatkan gagang
pedongnya kepada Abu Jandal. Umar berkata, 'Aku berharop dia
ruengambilnya dariku, lalu digunakan memoncung bapaknya. Akan
telapi, dia tidak mau melakukan hal itu terhadap bapaknya hingga
persoalan diputuskan'.).

Al Khaththabi berkata, "Para ulama menakwilkan apa yang

terjadi dalarn kisah Abu Jandal. Dalam hal ini ada 2 kesimpulan:

Pertama, Allah telah memperbolehkan taqiyah (berpura-pura)

bagi seorang muslim apabila khawatir akan binasa. Seorang muslim
diberi keringanan untuk rnengucapkan lafazh kufur (mengaku kufur)
dan menyembunyikan keimanan jika tidak mungkin melakukan
tauriyah (mengucapkan perkataan yang dipahami oleh pendengar

berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh pembicarar. Perbuatan

Nabi SAW tersebut bukan menyerahkan Abu Jandal ke dalam

kebinasaan, karena ada jalan untuk meloloskan diri dari kematian
dengan melakukan toqiyah.

Kedua, sesungguhnya Nabi SAW mengembalikan Abu Jandal

kepada bapaknya sendiri, dan umumnya seorang bapak tidak akan

tega membunuh anaknya sendiri. Adapun bila bapaknya menyiksa

34O - FATIII'L BAARI



atau memenjarakannya, maka dia boleh melakukan taqiyah.
Sedangkan fitnah yang ditakutkan, maka itu adalah ujian dari Allah
untuk menguji kesabaran hamba-hamba-Nya yang beriman.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat apakah mengadakan
perdamaian dengan kaum musyrikin dengan syarat mengembalikan
kepada mereka orang yang datang dalam keadaan memeluk Islam itu
diperbolehkan atau tidak? Sekelompok ulama mengatakan bahwa
syarat tersebut diperbolehkan sesuai kisah Abu Jandal dan Abu
Bashir. Sekelompok lagi berpendapat bahwa yang demikian itu tidak
diperbolehkan, dan apa yang terjadi pada kisah di atas telah dihapus

oleh hadits ,'i5 =At i;.FlJ ',r 
"S; 

Si gku berlepas diri dari

seorang muslim yang tinggal di antara kaum musyrikin). Ini adalah
pendapat ulama madzhab Hanafi. Sementara dalam madzhab Syaf i
terdapat perincian antara orang sehat akal dengan orang gila dan anak-
anak. Menurut madzhab ini, anak-anak dan orang gila tidak
dikembalikan. Sebagian ulama madzhab Syaf i mengatakan" "Batasan
orang yang diperbolehkan untuk dikembalikan adalah muslim yang
tidak diwajibkan hijrah dari wilayah musuh."

7;'r r]i,ht 
"!, il' L; 'c;i,i qiriir, i.# ,)ui (umar bin

Khaththab brrkoto, *efu aoiong tnpoao Nabi Allah SAW."). lni
termasuk perkara yang menguatkan bahwa yang diceritakan tentang
kisah peristiwa Hudaibiyah (yang diceritakan) kepada Al Miswar dan

Marwan adalah Umar. Demikian pula yang baru disebutkan tentang
kisah Umar bersama Abu Jandal.

,,
-s. 

:,5,-i ru- ar '4'4i ,',,iii gulronkah engkau aclalah nabi

Allah yang sebenarnya? Beliau bersabda, "Benar."). ,*l Waqidi

menambahkan dari hadits Abu Sa'id, ,l,'..Ji,b;t 4t 
"rA :'#. JG

t,"Lt 4L iii2tr6 
^;rt-; *'r y iu' ,p nSr t-i+tfu ({Jmar berkata,

'Telah *oruk kepadaku prrkoru yang sangat besar, aku menanggapi

Nabi SAW dengan tanggapon yang tidok pernah aku lakukan

sebelumnya'.).

FATIII'L BAARI - 341



Dalam hadits Suhail bin liunaif pada pembahasan tentang upcti

dan taf\ir surah Al Fath diseburkan , nG JJ .r-Jr Jo u*Ji .'fr'Jus
... t . -4 I

l': U'i:,9i C f.at ,* i>ti! t;6t d Fv,:l; ebJ e t xb ;^)i eJ,[rr

,& o'i',i:ti gU.;J: .a, J',*,,');t..-,'i;rj, ..lr ri :Jui t*+ h' &
oz- ,i' - e. . "'. 

"

#i tti ,8;;,dpl! ((/ntar berkata, 'llukankuh kita berctda dalam
'kebenaran 

dan mereka dalam kebatilun? Bukankult si Jitlan beracla cli

surga dan orang-orilng yang menlbunuhny'a di dalam neraka? Maka,

atus dasor apa kita meniterikctn kehinaan dalarn agama kita, dan kita

kembali semenlar$ Allah hclum ntemutu.skan di anlara kita?' Beliau

bersabda, 'Wahai lbnu Khaththab! Sttngguh uku adalah Rasulullah

[utusan Allah], Allah tidak ukan ntenyiu-nyiakanku'. Umar kentbali

dalam keadaan marah, don dia tidak sabcr hingga mendatangi Abu

Bakar).

Diriwayatkan oleh Al Bazzar dari hadits Umar secara ringkas,

et f ir' *& ,1'r )"i:';i \3i q"i;'tA , .uilt & 6,i"St r|-4:t ,'r.,-'Jtii
"'s;ir q c,l; tj .fitr(lJmar berkata, 'lfereka mengecam pendapat

dalam masalah ogama, sungguh aku telsh melihat diriku membantah

Rosulullah SAW dengan pendapat, dan aku bukanlah tidak acuh

terhadap kebencran'.). Dalam riwayat ini dikatakan pula, 4l ,Sri
,? .. t " , .. t,t . .',7 a. t o.a..1., ;:, \ :. \ ',or..srl:l *) d.ti,J", U :J JU.r:.- c(.a1r-1 P) y 4lJl !sL, 1, ,Jf-t

(Umar berksta, "Rasulullah SAW telah ridha namun aku ntenolak,

hingga Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Umar! Engkau lihat aku

telah ridha dan engkau menolak?"')..
oi t o !. t t, ,. ,A*ab|t-)i;rt J*) j! (sungguh aku adaluh Rasulullah dan qku

ridak durhaka kepada-Nya) Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa

Nabi SAW tidak melakukan sesuatu dari hal-hal tersebut melainkan

berdasarkan wahyu.

;: iiir .jti tif G:t;;'* 'u;'11 gutrankah engkau menceritakan

kepada knmi bahwa kito akan datang ke Baitullaft). Dalam riwayat
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Ibnu Ishaq diseburkan, 1' ii;'tat'rs-17.C4' C t't<,X"r i6-il' is
'l";JU-r5\t 6,"e";iu.tV'#t'&t r1i';ti"ts ,'#') y io' .,r;

{Para sqhabat tidak merctgukan tentang pembebasan kota Makkah

kareno mimpi Rasulullah SAW. Ketika mereka melihat perdamaian,

maka masuk kepada mereka dari hal itu perkara yang besar hingga

hampir-hampir mere ka binas a\.

Sementara dalam riwayat Al Waqidi disebutkan, A' & 
'"ulr 

ot

';,l-J fJi) \ti ,,>-)r'i.r;bf:'*'J,.5 if ';;" o1'6i *a € uit *'t f
l*|F ''!J.s 

lsesungguhnya Rasulullah SAW melihat dalam ntimpinya

sebelum umrah bahu,a beliau masuk bersama para sahabatnya ke

Ka'bah. Ketika mereka melihat hal itu diakhirkan fditundaJ, ntaka ini
teroso berat bagi mereka).

Pada bagian ini terdapat keterangan tentang bolehnya

mengadakan penelitian hingga diketahui maksud yang sebenamya,

dan orang yang bersumpah untuk mengerjakan sesuatu tanpa

menyebutkan waktu tertentu, maka dia tidak berdosa hingga hidupnya

berakhir.

; 
, ;|',-*ii (aku mendatangi Abu Bakar). Umar tidak

menyebutkan bahwa ia mempertanyakan masalah itu kepada

seseorang setelah Rasulullah SAW selain Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Hal itu dikarenakan kedudukan Abu Bakar yang demikian mulia dan

luasnya ilmu dia dalam pandangan Umar. Jawaban Abu Bakar kepada

Umar yang menyerupai jawaban Nabi SAW menunjukkan bahwa dia

adalah sahabat yang paling sempurna, lebih mengetahui keadaan

Rasulullah SAW dan urusan-urusan agama, serta paling komitmen di

antara mereka dalam menerima perintah Allah.

Pada hadits ini ditegaskan bahwa kaum muslimin saat itu
mengingkari perjanjian damai, dan mereka sependapat dengan Umar.

Namun, pada bagian ini diketahui bahwa Ash-Shiddiq tidak
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menyetujui mereka dalam hal itu. Bahkan, hatinya sesuai dengan hati

Rasulullah SAW.

Pada pembahasan tentang hijrah akan disebutkan bahwa Ibnu

Ad-Daghinah memberi sifat kepada Abu Bakar sama seperti sifat yang

diberikan oleh Khadijah kepada Rasulullah SAW, yaitu: mempererat

hubungan kekeluargaan, menanggung beban, membantu segala sisi

kebaikan, dan lain-lain. Oleh karena sifat keduanya (Rasulullah SAW
dan Abu Bakar) serupa sejak awal, maka hal ini terus berlangsung

hingga akhir.

f r;ef a).il|+ ,'fr'JG ,A /U' i6 1tz-zuttri mengatakan,

Umar berkqta, "Aku pun melakukan atas hql itu beberapa

perbuatan."). Riwayat ini disebutkan melalui sanad yang maushul

oleh Az-Zuhri, namun sanadnya munqathi' antara Az-Zuhri dan

Umar. Sebagian pensyarah Shahih Bukhari mengatakan bahwa redaksi

"beberapa perbuatan", yakni pulang pergi dan tanya-jawab; dan yang

demikian itu tidak diragukan dari diri lJmar, bahkan dia hendak

mencari penjelasan tentang apa yang tersembunyi baginya, dan

berusaha untuk menghinakan orang-orang kafir,. Hal itu dikarenakan

Umar adalah orang yang tegas dan gigih dalam membela agama

Allah.

Akan tetapi, penafsiran "beberapa perbuatan" seperti yang

disebutkan tidak dapat diterima. Bahkan, 1'ang dimaksud adalah amal-

amal shalih untuk menghapus tindak+anduknya yang tidak langsung

menerima kebijakan Rasulullah SAW sejak awal. Bahkan, penafsiran

"beberapa perbuatan" telah dinukil langsung dari Umar RA sendiri.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan. '.-i1 ;:J'*- * oG}

,,-,.'.r:iS" ttlt €W ltr;r,t*'7-',* l'i, .t,p$ *it'?'-,-t'J:rUi
(Umar berkata, 'Aku senantiasa bersedekah, berpuasa, shalsl dan

memerdekakan budak, karena apa yang telah aku lakukan pada hari
itu didorong oleh rasa khawatir atas perkataanku yang telah aku

ucapkan'.). Sementara dalam riwayat Al Waqidi dari hadits Ibnu
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Abbas disebutkan, rj,'s t-iij,tG)U.! *r'Jr:b|"ri) ,'j|'JA (Umar

herkuta, 'Aku telah memerdekakan sejumlah budak karena hal

tersebut, dan aku mel{tkukan puaso sepanjang mttsa').

Adapun perkataan pensyarah di atas "yang demikian tidak

diragukan dari diri L,lmar", jika yang dimaksud adalah keraguan dalam

agama. maka tidak perlu ditanyakan, bahkan dalam riwayat lbnu Ishaq

disebutkan, "Ketika Abu Abu Bakar berkata kepadanya, 'Tetaplah

pada perintah dan larangannya, karena sungguh beliau adalah

Rasulullah'. Umar berkata, 'Aku bersaksi pula bahwa beliau adalah

Rasulullah'." Adapun bila yang dimaksud adalah menafikan keraguan

tentang kemaslahatan pada perjanjian itu, maka pernyataan itu tidak

dapat diterima. As-Suhaili berkata, "Keraguan ini adalah sesuatu yang

tidak menyertai pelakunya, bahkan mirip dengan perasaan was-was."

Akan tetapi menurutku, bahwa Umar tidak langsung menerima

perjanjian karena ingin mengetahui hikmah dan menyingkap syubhat

yang ada di dalamnya. Hal serupa adalah tentang kisah Nabi SAW

menshalati Abdullah bin Ubay. Meskipun ijtihadnya pada peristiwa

Hudaibiyah tidak sesuai dengan hukum, berbeda dengan ijtihadnya

dalam masalah menshalati jenazah Abdullah bin Ubay. Hanya saja

Umar melakukan beberapa perbuatan karena hal ini, meski pada

dasarnya semua yang ia lakukan pada peristiwa Hudaibiyah dapat

ditolelir, bahkan mendapatkan pahala karena ijtihadnya.

y4' eA q tit* (Ketika telah selesai menulis perjanjian).

Ibnu Ishaq menambahkan dalam riwayatny4 "Selepas menulis

perjanjian. Nabi SAW mempersaksikan kepada beberapa laki-laki dari

kaum muslimin dan beberapa laki-laki dari kaum musyrikin. Di antara

mereka adalah; Abu Bakar, IJmar, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad

bin Abi Waqqash, Muhammad bin Maslamah, Abdullah bin Suhail

bin Amr, dan Mikraz bin Hafsh yang berstatus musyrik."

tjilLr'J rtnu l;j :^,:;:o\-1t-: &fu & l' 'J41'JG

(Rasulullah SAW bersabda kepada paro sahabat, "Berdirilah,

sembelihlah dan cukurlah rambut."). Dalam riwayat Abu Al Aswad
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dari Urwah disebutkan, "Ketika mereka seiesai dari perkara itu,

Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk membawa

hewan kurban-yakni ke arah tanah suci- hingga mereka dihadang

oleh kaum musyrikin Quraisy. Maka, saat itu Rasulullah SAW

memerintahkan untuk menyembelih."
o, , . o ro

,li't,..€r-. itJ 6 alt;9 (Demi Allah, tidak seorang pun di antara

mereka yrng brrairi). Dlkatakan bahwa para sahabat tidak langsung

menyambut perintah ini, karena ada kemungkinan perintah tersebut

hanya bersifat anjuran semata, atau berharap wahyu turun untuk

membatalkan perjanjian tersebut, atau memberi pengkhususan atas

perjanjian dengan mengizinkan mereka masuk Makkah tahun itu demi

menyempurnakan ibadah umrah mereka.

Semuanya yang mereka lakukan dapat ditolerir, karena pada

masa itu masih memungkinkan adanya penghapusan hukum. Ada juga

kemungkinan mereka tenggelam dalam memikirkan kehinaan yang

mereka alami (dalam pandangan mereka), karena pada satu sisi

mereka merasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mencapai

tujuan mereka meskipun melalui kekerasan' Atau, mereka

mengakhirkan pelaksanaan perintah karena yakin bahwa perintah

yang bersifat mutlak tidak harus segera dikerjakan.

Ada pula kemungkinan setiap salah satu dari faktor-faktor ini

terdapat pada masing-masing mereka, seperti akan dijelaskan dari

perkataan Ummu Salamah. Kejadian ini tidak dapat menjadi dalil bagi

mereka yang mengatakan bahwa "perintah" itu harus dilaksanakan

dengan segera, dan tidak pula bagi yang menafikannya' Begitu juga

tidak dapat dijadikan dalil bagi yang berpendapat bahwa perintah itu

berindikasi wajib, bukan sunah, sebab kisah ini mengandung sejumlah

kemungkinan.

/uJ' 4 4 ri q'Sil (mengatakan kepadanya apa yang beliau

alami bersama manusia).Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, jtJ

'^--JrEAil /r-e;luj1 sa6r JtG'; r( ,Q (Betiau bersabda
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kepadanya, 'Apakah engkau tidak melihat urusan manusia? Sungguh

aku memerintahkan mereka melakukan sesualu, tetapi mereko tiduk

melakukannya'.).Sementara dalam riwayat Abu Al Malih disebutkan,

ts-fi-'s rls;-;:1'&i,1 ,i'rLt.J;,r -ri-io :J'rai 
'*-,?i *'yn 4b u.i'.1*6

1.', , t! ..a.oto. \ "'A*J:' ?- *."i i{6 iu' ,rli! ,tj.liij t (ruA itu terasa berat bagi Nabi

SAW, maia beliau masuk ke tempar (Jmmu Salamah dan bersabda,

Celakalah koum muslimin! Aku memerintahkan mereka ttntuk

mencukur rambut dan menyembelih kurban, tetapi mereka tidqk

melakukannya'. Maka, Allah menerangi keadaan mereka saat itu
dengan sebab (Jntmu Salamah.)

frii;& ) ;j vj,r tu.s'4i ,!t q U,*iiU\$ (Jmmu

Salamah berkata, "Wahai nabi Allah! Apakah engkau menginginkan

hal itu? Keluarlah! Kemudian janganlah engkau berbicara kepada

seorang pun di antara mereka.").lbnu Ishaq menambahkan, "IJmmu
Salamah berkata, 'Wahai Rasulullah! Janganlah berbicara dengan

mereka, karena mereka telah dimasuki oleh perkara yang besar,

sebagaimanayang masuk dalam dirimu berupa kesulitan dalam urusan

perjanjian damai, dan kembalinya mereka tanpa membebaskan kota

Makkah."

Ada kemungkinan Ummu Salamah memahami para sahabat

bersikap demikian karena pandangan mereka bahwa Nabi SAW
memerintahkan untuk menyembelih berdasarkan rukshah

(keringanan) yang diberikan kepada mereka, sedangkan Nabi SAW
sendiri tetap dalam ihram karena berpegang pada kewajiban atas

dirinya. Oleh karena itu, Ummu Salamah menyarankan kepada Nabi

untuk tahallul (keluar dari ihram) agar kemungkinan ini terhapus dari

pikiran mereka.

Nabi SAW mengetahui kebenaran saran ini, maka beliau pun

melakukannya. Ketika sahabat melihat perbuatan beliau SAW, mereka

pun segera melakukan apa yang diperintahkan, karena tidak ada lagi
harapan yang mereka nantikan.
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Pada bagian ini terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil,
di antaranya:

l. Keutamaanbermusyawarah.

2. Perkataan yang didukung oleh perbuatan, maka lebih memberi
pengaruh dibandingkan dengan perkataan semata. Akan tetapi,
hal ini tidak dapat dijadikan dalil bahwa perbuatan saja lebih
berpengaruh daripada perkataan.

3. Boleh bermusyawarah dengan wanita yang memiliki keutamaan.

4. Keutamaan Ummu Salamah dan kecerdasannya, sehingga Imam
Al Haramain berkata, "Kami tidak mengetahui seorang wanita
yang memberikan pendapatnya dan tepat selain Ummu
Salamah." Tapi, sebagian ulama mengatakan bahwa hal serupa

terdapat pada putri Syu'aib AS sehubungan dengan perkara Nabi
Musa AS.

Serupa dengan ini kejadian yang dialami oleh sahabat saat

pembebasan kota Makkah, seperti akan disebutkan di tempatnya.

Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berbuka puasa di
bulan Ramadhan. Ketika mereka tetap berpuasa, maka beliau
mengambil gelas lalu minum. Setelah mereka melihat beliau
minum, maka mereka pun minum.

i-fi.'Fi (menyembelih unta kurbannya). Dalam riwayat Al

Kasymihani, lafazh budnahu di ganti dengan hadyahu. Kemudian
Ibnu Ishaq memberi tambahan dalam riwa,vatnya dari lbnu Abi Najih,
dari Mujahid, dari Ibnu Abbas bahwa saat itu terdapat 70 ekor unta

kurban, di antaranya terdapat unta milik Abu Jahal yang di kepalanya

terdapat sebutir perak untuk membuat marah kaum musyrikin. Unta
ini berhasil dirampas dari Abu Jahal pada saat perang Badar.

'r.J;i) o-Jll,g Lb:t) (Lolu memanggil tukang cukurnya dan

mencukurnya). Ibnu Ishaq berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa
yang mencukur Nabi SAW saat itu adalah Kharrasy bin Umayah bin
Al Fadhl Al Khuza'i." lbnu [shaq berkata pula: Abdullah bin Abi
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Najih menceritakan kepadaku dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "Sebagian laki-laki saat itu mencukur dan sebagian lagi

memendekkan rambutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda. ht ?';-
'tli;-$ (semoga Allah merahmati orang-orang yong mencukur

rambut). Mereka berkata, 'Dan orang-orang yang memendekkan

rambut...'." Lalu pada bagian akhir hadits dikatakan: Mereka berkata,

"Wahai Rasulullah! Mengapa engkau melebihkan orang-orang yang

mencukur rambut daripada orang-orang yang memendekkannya?"

Beliau SAW menjawab, fk-"f "n$'l lXarura mereka tir)ak ragu).

Ibnu Ishaq berkata: Az-Zulvi berkata dalam haditsnya,

"Kemudian Rasulullah SAW kembali, hingga ketika berada di antara

Makkah dan Madinah, turunlah surah Al Fath." (Ia [Ibnu Ishaq]

menyebutkan hadits tentang tafsir surah itu sampai ia berkata) Az-
Zuhri berkata, *Tidak ada suatu kemenangan dalam Islam sebelumnya

yang lebih agung daripada kemenangan di Hudaibiyah. Hanya saja

peperangan adalah apabila manusia saling berbunuh-bunuhan."

Akan tetapi, karena yang terjadi adalah perjanjian damai, perang

pun dihentikan dan manusia merasa iunan satu sama lain. Maka,

mereka pun bertemu dan saling bertukar pikiran satu sama lain. Tidak

seorang pun yang berbicara dan mengerti tentang Islam pada masa itu

melainkan akan menerima Islam. Pada 2 tahun tersebut, orang-orang

masuk Islam sama seperti ya.rg telah masuk sebelumnya, atau lebih

banyak lagi (yakni di antara pembesar Quraisy).

Maslahat lain yang tampak dari perjanjian tersebut (dan belum

disebutkan oleh Az-Zuhri) adalah bahwa ia merupakan persiapan awal

menghadapi kemenangan besar yang sesudahnya manusia akan masuk

agama Islam secara berbondong-bondong. Perjanjian damai ini
merupakan pembuka bagi peristiwa besar ini. Oleh karena kisah -
peristiwa Hudaibiyah merupakan pembuka bagi kemenangan besar,

maka ia pun dinamakan sebagai kemenangan, seperti akan dijelaskan

pada pembahasan tentang peperangan. Karena, lafazh fath
(kemenangan) dari segi bahasa berarti membuka sesuatu yang
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terkunci, sementara perjanjian adalah sesuatu yang tertutup hingga

akhimya dibuka oleh Allah.

Di antara sebab-sebab (alasan) pembukaannya adalah

terhalangnya kaum muslimin untuk mengunjungi Baitullah. Secara

zhahir, ini merupakan kehinaan bagi kaum muslimin, tetapi pada

hakikatnya adalah kemuliaan bagi mereka. Keamanan yang tercipta

oleh sebab perjanjian telah menyebabkan manusia bercampur satu

sama lain tanpa ada yang mengingkari. Kesempatan ini dimanfaatkan

oleh kaum muslimin untuk memperdengarkan Al Qur'an kepada

orang-orang musyrik. Selain itu, terjadi dialog tentang Islam dengan

terang-terangan tanpa ada rasa takut yang sebelumnya mereka tidak

memperbincangkannya kecuali secara sembunyi-sembunyi.

Orang-orang yang sebelumnya menyembunyikan keislamannya

kini menampakkan diri secara terang-terangan. Akhirnya, kaum

musyrikin mendapatkan kehinaan pada saat mereka menginginkan

kemuliaan, dan mereka dikalahkan pada saat mereka menginginkan

kemenangan.

:iI ) Aa$lt*.t,e t @emuaian datang kepada beliou

w ani t a-w ani t a yang b e r imon ... dan seterusnya). Secar a zhahir, mereka

datang saat Nabi SAW berada di Hudaibiyah. Namun, tidak demikian

yang sebenarnya, bahkan mereka datang kepada Nabi SAW pada saat

perjanjian damai berlangsung. Pada bagian awal pembahasan tentang

syarat-syarat telah disebutkan keterangan yang mendukung hal itu dari

Uqail, dari Az-Zului, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada

Nabi SAW dari kalangan kaum laki-laki pada masa perjanjian tersebut

melainkan beliau mengembalikannya meskipun seorang muslim. Lalu.

datanglah wanita-wanita yang beriman berhijrah, dan Ummu Kultsum

bin Uqbah termasuk mereka yang keluar. Dikatakan bahwa ia adalah

istri Amr bin Al Ash."

Di antara wanita-wanita mukminah yang berhijrah saat itu

adalah:
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Pertama, Umaimah binti Bisr, istri Hassan 
-biasa 

dipanggil

Ibnu Dahdahah- sebelum masuk Islam. Ia lalu dinikahi oleh Sahal

bin Hunaif dan melahirkan anak yang diberi nama Abdullah bin Sahal.

Keterangan ini disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Yazid bin Abi
Habib secara mursol, dan Ath-Thabari dari jalur Ibnu Ishaq, dari Az-
Zuhri.

Kedua, Sabiah binti Al Harits Al Aslamiyah, istri Musafir Al
Makhzumi. Sebagian orang mengatakan bahwa namanya adalah Shaifi

bin Ar-Rahib, akan tetapi yang pertama lebih tepat. Disebutkan oleh

Ibnu Abi Hatim dari jalur Muqatil bin Hayyan bahwa istri Shaifi

namanya adalah Sa'idah yang kemudian dinikahi oleh Umar.

Ketiga, Ummul Hakam binti Abu Sufuan, istri Iyadh bin

Syaddad. Tapi, ia kemudian murtad, seperti akan dijelaskan di akhir

pembahasan ini.

Keempal, Barwah binti Uqbah istri Syimas bin Utsman.

Kelima, Abdah binti Abdul Uzza bin Nadhlah, istri Amr bin
Abdud. Aku (Ibnu Hajar) katakan, akan tetapi Amr terbunuh pada

peperangan Khandaq dan seakan-akan istrinya melarikan diri setelah

kematian suaminya. Sementara telah menjadi tradisi jahiliyah bahwa

siapa saja ditinggal mati oleh suaminya, maka keluarga suami lebih

berhak terhadap dirinya.

Keenom, anak perempuan Hamzah bin Abdul Muthalib,
penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang umrah

qadha' (pengganti) pada pembahasan tentang peperangan. Adapun

penjelasan kisah pengujian terhadap wanita-wanita mukminah yang

hijrah saat itu akan dipaparkan di bagian akhir pembahasan tentang

nikah pada bab "Menikahi Wanita-wanita Musyrik yang Masuk

Islam".

Nabi SAW kembali ke Madinah. Lalu Abu Bashir mendatangi beliau).

Ia seorang laki-laki berasal dari Quraisy, narnanya adalah Utbah -
dan sebagian mengatakan Ubaid- bin Usaid bin Jariyah Ats-Tsaqafi,
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sekutu bani Zuhrah. Demikian nama dan nasabnya yang dikatakan

oleh Ibnu Ishaq dalam riwayatnya. Dari sini diketahui bahwa kalimat

pada hadits di atas "seorang laki-laki dari Quraisy" yakni melalui

hubungan persekutuan, sebab bani Zuhrah berasal dari suku Quraisy.

dl;'t * etiU.'tA (Maka mereka mengirim 2 orang lakiJaki

untuk memintanya kembali). Nama keduanya disebutkan oleh Ibnu

Sa'ad dalam kitabnya Ath-Thabaqat pada saat menyebutkan biografi

Abu Bashir, yaitu Khunais bin Jabir bersama mantan budaknya yang

bemama Kautsar. Dalam riwayat berikut di akhir bab disebutkan

bahwa A1 Akhnas bin SlT rraiq adalah orang yang dikirim untuk

mengambil kembali Abu Bashir. Lalu Ibnu Ishaq memberi tambahan,

"Al Akhnas bin S1'uraiq dan Al Azhar bin Abdi Auf menulis surat

kepada Rasulullah SAW. Mereka pun mengirim mantan budak

mereka bersama seorang laki-laki lain dari bani Amir, keduanya

disewa seharga 2 ekor unta."

Al Akhnas berasal dari bani Tsaqif yang merupakan marga Abu

Bashir. Sedangkan Azhar berasal dari bani Zuhrah, sekutu Abu

Bashir. Setiap salah seorang dari mereka memiliki hak untuk

mengembalikan Abu Bashir.

Dari kisah ini disimpulkan bahwa orang yang berhak menuntut

hanyalah keluarga orang yang hendak diambil kembali; baik keluarga

asli maupun keluarga karena persekutuan. Sebagian mengatakan

bahwa nama salah satu dari kedua laki-laki itu adalah Martsad bin

Hamran. Al Waqidi menambahkan, "Kedua utusan itu datang setelah

kedatangan Abu Bashir 3 hari di Madinah."

#tt Jtiiij (Beliau SAW menyerahkannya kepada 2 orang

laki-laki itu). Dalamriwayat lbnu Ishaq disebutkan, & )t J'y,,'Jtit

|*ti ,]y 1$, ,'c-:* 6 u.te s'y4b iF ,'ly'ol f 6.i 6-|rci f i'
,",a*^Lt pt i;lut \4';.if-3 q: c q'* f;'Jit A g)';|Ja +'*
G'*j e'it iil J"tr lll' 

'o$ 
\asututlah SAW bersabda, 'Wohai Abu
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Ba.shir! Se,sungguhnyu kaum itu mengadakan perjunjian damui

dengan kami sebagaimana yang telah engkau ketahui; dan kami

tidaklah melakukan pengkhianatan, metka pergilah kepadc kaummu'.

Abu Bashir berkata, 'Apakah engkau akan mengembctlikan oku

kepada kaum musyrikin yang akan mengujiku dalam agamaku dan

menyiksaku?' Beliau bersobda, 'Bersobarlah dan harapkanlah pahala

atasnya. Sesungguhnya Allah menjadikan untukmu kelapangon dan

.jalan keluar'.").

Dalam riwayat Abu Al Malih terdapat tambahan, "IJmar berkata

kepadanya, 'Engkau adalah laki-laki dan dia laki-laki, sementara

kamu membawa pedang'." Perkataan Umar merupakan sindiran yang

lebih tsansparan untuk memerintahkan Abu Bashir agar membunuh

utusan.

Sebagian ulama madzhab Syaf i berhujjah dengan kisah ini
untuk mengatakan bolehnya menyerahkan orang yang dicari kepada

selain keluarganya apabila tidak dikhawatirkan dirinya akan celaka,

sebab Nabi SAW menyerahkan Abu Bashir kepada Al Amiri dan

temannya, padahal keduanya bukan termasuk keluarga Abu Bashir

dan tidak pula berasal dari marganya. Akan tetapi Nabi SAW merasa

aman atas keselamatan Abu Bashir, karena beliau mengetahui Abu

Bashir lebih kuat dari keduanya. Kenyataan pun membuktikan hal itu,

dimana Abu Bashir membunuh salah seorang mereka dan hendak

membunuh yang satunya.

Argumentasi mereka ini perlu ditinjau kembali, sebab Al Amiri
dan temannya adalah utusan. Sekiranya kedua orang ini dikhawatirkan

membunuh Abu Bashir, tentu keluarganya tidak akan mengirim

keduanya. Di samping itu, suku Quraisy semuanya dapat kembali

kepada satu asal, sebab Abu Zuhrah dan Abu Amir berasal dari suku

Quraisy. Sementara Abu Bashir adalah sekutu bani Zuhrah, seperti

yang telah dijelaskan.

Dalam riwayat Abu Malih dikatakan, "Abu Bashir datang dalam

keadaan memeluk Islam, lalu walinya datang menyusulnya dan
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berkata, 'Wahai Muhammad, kembalikanlah dia kepadaku!' Maka

Nabi SAW mengembalikan kepadanl'a." Riwayat ini dapat

dikompromikan dengan riwayat terdahulu bahwa di dalamnya terdapat

kalimat mojaz (konotatif). Adapun seharusnya adalah "utusan walinya
datang men1rusulnya".

';4 
;; qtf\tTV 1*urnka singgah untuk makan kurma milik

mereka). Dalam riwayat Al Waqidi disebutkan, 
'yi atllir 5rig il3

V tt{t r4'rfi7;ui" Y,ie's't ,s;:ri6-',r+.') ,Fj b'a*it -U. i.i
(Ketika mereka berada di Dzul Hulaifuh, Abu Bashir masuk masjid,

lalu shalat 2 rakaat dan duduk makan siang. Kemudian Nabi SAW
memanggil keduanya seroyq menghidangkan makanan untuk
keduanya, dan mereka makan bersama-sama).

*)t JJ\ * i.|',Sui (Abu Bashir berkata kepada salah

seorong dari kedua laki-laki itu). Dalam riwayat Ibnu Ishaq

disebutkan, "Abu Bashir berkata kepada Al Amiri". Sementara dalam

riwayat Ibnu Saad disebutkan, "Kepada Khunais bin Jabir".

pfr iliti (Laki-laki yang satunya mencabut pedang itu). yaVai

pemilik pedang mengeluarkan pedang dari sarungnya.
. a. t,,, 't:F. s;r'ai.p (dia menebasnya hingga menjadi kaku). Yakni

inderanya (anggota badannya) menjadi kaku. Ini merupakan kiasan

atas kematian, karena mayit tidak dapat bergerak. Makna dasar kata

barada adalah diam. Demikian dikatakan oleh Al Khaththabi.

Sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan ,'o-i;i o-!;'oli lOia

me n gal ahkanny a hi n gga m e mb unuhny a).

?7t j: Qaki-laki yang satu lagi melarikan diri). Dalam riwayat

Ibnu Ishaq disebutkan,|t*i- dit C;t (Dia keluar berbalik ssmbil

berlari).
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-,
s?te $ (sahabatku telah dibunuh). Dalam riwayat Ibnu Ishaq

disebutkan, €t:c 
"€LtJ'J-i lSat abat kalian telah membuntth

sahabatku).

'J& 
ils @o, sungguh aku akan dibunuh pula). Yakni jika

kalian tidak menghalanginya dariku. Dalam riwayat Al Waqidi

disebutkan,"r-?i nj a'c.lsiW't (Aku retah terlepas darinya, dan aku

tidak yakin dapat lolos). Sementara dalam riwayat Abu Al Aswad dari

Urwah disebutkan . aiS *1 ;t ,ttil")\3 Qi*'t f ht e !t'J'*j';tj
urao;*;i 4?i'o;ai ,r-lt tt e'";i! 03.:-;i".!'J')tb 6u *Pt ,4.

-.;j';\'4j (Rasulullah SAW menyerqhkan Abu Bashir kepada

keduanya, lalu mereka mengikatnya. Hingga ketika berada di
sebagian perjalanan, keduanya tertidur. Abu Bashir mengambil

pedang dengan mulutnya lalu memutuskan ikotannya. Setelah itu, dia
memukul salah seorqng dari keduanya dengan pedang dan

menghampiri yang satunya, tetapi ia melarikan diri). Akan tetapi,

versi pertama lebih benar.

Dalam riwayat Al Auzai dari Az-Zuhri, yang dikutip oleh Ibnu

A'idz pada pembahasan tentang peperangan disebutkan, '.ti\t';*1

* fo .is ".6Ji e*i +p lo' & i' J't-: J\et ;- ki i.i'^13\

-U i:i co jsb il;; ,y \.i di u p- fis\ ,;i'J'-h rs.i1 ,.,'r3 ,Pi

"^-r#- Ol*i-trA ,onf ,orurro'berlari aon affmti oleh Abu Bashir

hingga datang kepada Rosulullah SAII/ bersama pora sahabat. Orang

itu mengongkat ujung pal<niannya dan tampak ujung kemaluannya,

sementcro kerikil beterbangan di sekitar kakinya karens larinya yang

sangat kencang, don Abu Bashir pun mengikutinya).

:' 1 1rr j;i l'; f (Demi Allaht Sungguh Atlah telah menepati

tanggung jawabmu). Yakni tidak ada sanksi apapun bagimu dari

mereka atas perbuatanku. Al Auza'i memberi tambahan dalam

riwayatnya dari Az-Zuhri, "Abu Bashir berkata, 'Wahai Rasulullah!
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Engkau mengetahui aku telah datang kepada mereka, lalu aku

melindungi agamaku dengan melakukan apa yang telah aku lakukan,

tidak ada antara aku dengan mereka perjanjian atau ikatan apapun'."

Pada kisah ini terdapat keterangan bahwa seorang muslim yang

datang dari negeri musuh pada masa perjanjian damai berlangsung

diperbolehkan membunuh kafir yang datang mencarinya jika dalam

perjanjian dipersyaratkan muslim yang datang harus dikembalikan,

sebab Nabi SAW tidak mengingkari Abu Bashir karena telah

membunuh Al Amiri, dan beliau tidak memerintahkan pula dilakukan

qishash atau membayar diyat.

yi',)r"'t (celakalah ibunya).Ini adalah kata celaan yang diucapkan

oleh orang Arab dalam rangka pujian. Kata ini tidak mereka

maksudkan sebagai celaan seperti makna 1'ang sebenarnya..

Badi' Az-Zaman berkata, "Bangsa Arab menggunakan kalimat

+Uiuntuk urusan yang penting, dan mengatakan ^\i'f'r,tapi tidak

bermaksud untuk mencela." Kata wail digunakan dengan makna

siksaan, peperangan dan pencegahan. Sebagian masalah ini telah

dikemukakan pada pembahasan tentang haji sehubungan dengan

sabdaNabi SAW terhadap orang Arab badui,"Wailaka."

Al Farra' berkata, "Asal kata mereka'wailu fulan' adalah'wai

lifulan' . Akan tetapi setelah banyak digunakan, maka huruf lam pada

kata 'lifulara' digabung kepada kata 'wai' sehingga menjadi 'wail'."
Pernyataan Al Farra' disetujui oleh Ibnu N1alik, hanya saja Ibnu Malik

berkata mengikuti Al Khalil bahwa kata 'wai' adalah kata yang

menunjukkan takjub.

3*ti iJ ,rg '; (sekiranyo oda baginya seseorang). Yakni yang

menolong, membantu dan memenangkannya. Sementara dalam

riwayat Al Auza'i disebutkan, J*)'n o\t'i lsrktronyo ada baginya

beberapa lakiJaki). Nabi SAW memperdengarkan perkataan itu

kepada Abu Bashir, maka dia pun berangkat. Ini merupakan isyarat

dari Nabi SAW untuk segera melarikan diri agar beliau tidak
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mengembalikannya lagi kepada orang-orang musyrik. Ileliau

sekaligus memberikan sinyal agar kaum muslimin yang mengikuti

jejak Abu Bashir bergabung dengannya.

glt'y Gt .? (hingga mendatangi tepi laut). Maksudnya,

daerah pesisir. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan tempat yang

dimaksud, dia berkata.jrir'[F & (Hingga beliau menetap di Al

1s&) yaitu jalan yang biasa dilalui penduduk Makkah apabila hendak

pergi ke Syam. Aku (lbnu Hajar) katakan, tempat itu sejajar dengan

Madinah ke arah pesisir dekat dengan negeri bani Sulaim.

J:r-b ;1e'aA't (Abu Jandal akan terlepas dari mereka).

Yakni lolos dari bapaknya dan keluarganya. Penggunaan kata "akan

terlepas" dan bukan "telah terlepas" bertujuan untuk memberi

gambaran yang lebih hidup kepada pendengar. Sama seperti yang

terdapat dalam firman-Nya, "Allah yang mengirimkan angin akan

menggerakkan owan. " (Qs. Faathir [35]: 9) Sementara dalam riwayat

Abu Al Aswad dari Urwah disebutkan, t+6'* elrb;.1'.;tht
rr-i ,.i^r": k ,r-"h ,P at'-,.;rr .gi y q-j tj;"p 6U tbv rlll.i

.a

gFiU (Abu Jandal telah terlepas dengan membaws 70 orang

penunggang kuda yang semuonya adalah muslim, lalu mereka

bergabung dengan Abu Bashir. Mereka mengambil posisi di dekat

Dzil Marwah, tepat di rute perjalanan knfilah dagang Quraisy, lalu

mereka memutusknn jalur pangan bagi kaum Quraisy).

i;.t-."'lif,-,.',:-i,1iqr $ {Atuggo terkumpul di sana sejumlah

orang). Lafazh ishaabah bermakna sekumpulan orang yang

jumlahnya 40 orang atau kurang. Namun, pada hadits ini terdapat

petunjuk bahwa lafazh ishaabah digunakan untuk sekumpulan orang

yang jumlahnya lebih dari 40 orang, karena dalam riwayat Ibnu Ishaq

dikatakan bahwa jumlah mereka mencapai sekitar 70 orang.

Sementara As-Suhaili mengatakan bahwa jumlah mereka mencapai

300 orang. Kemudian Urwah menambahkan, "Mereka bergabung
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dengan Abu Bashir dan tidak mau datang ke Madinah pada masa

perjanjian damai berlangsung, karena khawatir akan dikembalikan

kepada kaum musyrikin." Al Waqidi menyebutkan, di antara mereka

adalah Al Walid bin Al Walid bin Al Mughirah.

*OtlUG Qidaklah mereka mendengar rombongan ttagong).

Yakni berita tentang rombongan dagang Quraisy.
! " ;. "i:,;;"rt tl-,Ji, (Kaum Quraisy mengirim utusan). Dalam riwayar

Abu Al Aswad dari Urwah disebutkan, )'r't Ji7'f i.t6 Si rtt;'til
!:. ,.. ... a : ' ."-o a ": '"', ^

:r j)ri'1itii ,y: J:* €i Jl eji .ri il.u"i'F"'r U"jU et f iur ..rI; ar

g:- *7>v uJ'r13 di!9 {f i', (Mereka mengirim Abu Sufyan

bin Harb kepada Rasulullah SAI( untuk meminta dan merendah di
hadapan beliau, agar beliau mengirim utusan kepada Abu Jandal dan

orang-orang yang bersamqnyq. Mereka (kaum musyrikin) berkata,
'Barangsiapa keluar dari kami kepada kamu, mako dia qdalah

untukmu, halal tidak ada persoalan' .).

Pl'l;'t:;r i,rr d*'flt'S-'ris luaka Nabi SAW mengirim

utusan kepada mereka). Dalam riwayat Abu Al Aswad di atas

diebutkan, + fni3 P\'>4 Betiau mengirim utusan kepada

mereka dan mereka pun datang kepadanya). Sementara dalam riwayat

Musa bin Uqbah dari Az-Zlhri disebutkan. "Rasulullah SAW menulis

surat kepada Abu Bashir, surat beliau datang pada saat Abu Bashir

akan meninggal dunia. Akhirnya, Abu Bashir meninggal dunia dan

surat Rasulullah SAW berada di tangannya. Abu Jandai

menguburkannya dan membangun masjid di sisi kuburannva. Abu
Jandal dan orang-orang yang bersamanya datang ke Madinah. lalu dia

tetap di sana hingga akhirnya keluar ke Syam dalam rangka jihad dan

gugur sebagai syuhada pada masa pemerintahan Umar. Orang-orang

yang menyarankan agar Abu Jandal tidak diserahkan kepada bapaknya

akhirnya mengetahui bahwa menaati Rasulullah SAW lebih baik

daripada apa y ang mereka inginkan. "
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Pada kisah Abu Bashir terdapat beberapa pelajaran berharga, di
antaranya;

Pertama, boleh membunuh orang musyrik yang melampaui
batas di saat ia lemah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bashir tidak
dinamakan sebagai pengkhianatan atas perjanjian, karena dia tidak
termasuk golongan orang-orang yang membuat perjanjian antara Nabi
SAW dengan kaum Quraisy. Sebab saat perjanjian dibuat, Abu Bashir

berada dalam tahanan di Makkah. Namun, karena dia khau,atir akan

dikembalikan kepada orang-orang musyrik, maka dia menyclamatkan

diri dengan membunuh orang yang akan membawanya dan membela
agamanya dengan cara demikian, dan Nabi SAW tidak mengingkari
perkataannya.

Kedua, orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan
Abu Bashir tidak dikenakan hukum qishash ataupun denda. Dalam
riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, "Ketika mendengar pembunuhan Al
Amiri, Suhail bin Amr menuntut bayaran diyat dikarenakan Al Amiri
termasuk kabilahnya, maka Abu Sufyan berkata kepadanya, 'Tidak
ada dasar (alasan) menuntut Muhammad untuk melakukan qishash

atau membayar diyat, karena ia telah melaksanakan apa yang menjadi
kewajibannya dan menyerahkan Abu Bashir kepada utusan kalian, dan

Abu Bashir membunuh Al Amiri bukan atas perintah Muhammad.
Demikian pula tidak ada tuntutan apapun terhadap keluarga Abu
Bashir, karena Abu Bashir tidak seagama dengan mereka'."

Ketiga, orang yang datang dari kalangan kaum musyrik tidak
dikembalikan kepada mereka, kecuali bila mereka memintanya.
Karena ketika kaum musyrikin meminta Abu Bashir pada kali
pertama, maka Nabi SAW menyerahkan kepada mereka. Tapi ketika
Abu Bashir datang lagi, beliau mengirimnya kepada mereka. Bahkan
jika kaum musyrikin kembali mengirim utusan, niscaya beliau akan
menyerahkan Abu Bashir kepada mereka. Ketika Abu Bashir
menyadarinya, beliau pun menyelamatkan dirinya sendiri.
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Keempat, syarat untuk mengembalikan orang yang datang dari

kaum musyrikin dan menetap di negeri Islam tidak mencaliup mereka

yang tidak berada datrarn kekuasaan imam (pemimpin). Atas dasar ini
sebagian ulama mufa'akhirln menyimpulkan bahwa apabila salah satu

penguasa muslim melakukan perjanjian damai dengan seorang

penguasa musyrik, lalu penguasa Islam yang lain menyerang penguasa

musyrik yang mengadakan perjanjian, maka hal ini diperbolehktrn,

sebab penguasa yang menyerang tidak terikat perjanjian damai. Akan

tetapi, tentu saja yang demikian itu berlaku bila perjanjian yang dibuat

tidak bersifat umum.

'& 
e1:-f ";k ,tlt'y':r jui?rr')'j:a (Altah menurunkan firman-

Nya, "Dan Dialah yqng menahan tangan mereko dari

fmembinasaknnJ kamu."). (Qs. Al Fath [48]: 24) Demikian yang

disebutkan di tempat ini. Secara zhah*, ayat ini turun berkenaan

dengan Abu Bashir. Namun, pandangan ini perlu ditinjau kembali.

Adapun yang masyhur mengenai sebab turunnya ayat ini adalah

riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim dari hadits Salamah bin AI
Akwa' dan dari Anas bin Malik.

Imam Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Abdullah
bin Mughaffal dengan sanad yang shahih, yaitu bahwa ayat tersebut

turun berkenaan dengan suatu kaum dari kalangan Quraisy hendak

menyerang kaum muslimin di saat mereka lengah, tetapi kaum

muslimin berhasil menangkap mereka. Lalu Nabi SAW memberi

ampunall atas mereka dan turunlah ayat di atas. Telah dinukil pula

sebab yang lain sehubungan dengan turunn-va ayat di atas.

u'-#lt iti,J,(Kata ma'arrahberasal dari kata 'urr ,\,angberarti

kudis). Maksudnya kata ma'orrah diambrl dartkata 'urr.

A-J-l-c.' 0.$*. i-r-A' 
"*;') 

t:i;"o tkl (Kaa tazcyyaluu artioya

berpisah i,ia* bercampur-baur]. "Hamaitul qattma" artinya

mencegah mereka dengan suatu batasan). Apa yang disebutkan di sini
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adalah penafsiran surah Ai lrath dalam kitab At Majaz karya Abu
Ubaidah. Namun, kata ini hanya terdapat riwayat Al Mustamli.

,S-p?t ,f ,W ]ri (Uqail berkata: Diriwayatkan dari Az-Zuhri).

Riwayat ini telah disebutkan melalui sanad yang maushul dibagian
awal pembahasan tantang syarat-syarat. Maksud Imam Bukhari
menyebutkannya adalah untuk menjelaskan kalimat periwayat yang
disisipkan dalam hadits dalam riwayat Ma'mar.

t-til,J (Telah sampai kepada kcmi).Ini adalah perkataan Az-

Zuhri. fuwayat ini disebutkan melalui sanad yang mausftul oleh Ibnu
Mardawaih dalam tafsirnya dari jalur uqail. Adapun kalimat "Telah
sampai kepada kami bahwa Abu Bashir..." dan seterusnya adalah
perkataan Az-zubrijuga. Adapun yang dimaksud adalah bahwa kisah
Abu Bashir dalam riwayat uqail terrnasuk riwayat mursal Az-zuhri.
Sedangkan dalam riwayat Ma'nrar disebutkan melalui sanad yang
maushul sampai kepada Al Miswar. Akan tetapi, Ibnu Ishaq mengikuti
Ma'mar dalam menyebutkan sanad yang maushul tentarrg riwayat
tersebut seperti yang telah dijelaskan. Adapun uqail diikuti oleh Al
Auzai dalam menukilnya melalui jalur yang mursal. Maka, ada
kemungkinan Imam Az-zulvi terkadang menceritakan hadits itu
dengan sanad yang maushul dan terkadang melalui jalur yang mursal.

Pada riwayat akhir ini terdapat tambahan, i r:t-;i O1'4X 11

ut6i! 'r-i;."o:r-1r ;-,r7r7ir (Kami tidak mengetahui seorang pun di

antara wanita-wanita yang berhijroh menjctdi murtad setelah
beriman), serta kalimat, tJ,37?! *i i *tiLt $ohruasanya Abu

Bashir bin usaid datang dalam keadaan memeluk Islam)- Demikian
yang dinukil oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat
As-Sarakhsi dan Al Mustamli disebutkan, ; 4 ?f (Datang dari

Mina). Namun, ini adalah kesalahan dalam penyalinan naskah.

*; A1-r,t',i1, * ;si qBoh**rorryo Lrmsr menceraikon 2 orang

istrinya; Qaribah). Penjelasan hukum mengenai hal ini akan
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diterangkan pada pembahasan tentang nikah di dalam bab "Menikahi
wanita-wanita Musyrik yang Masuk Islam". Adapun perkataan Imam
Bukhari '"Ketika orang-orang kafir menolak untuk mengakui
mengembalikan apa yang dinafkahkan oleh kaum muslimin terhadap
istri-isfi mereka" menjadi isyarat terhadap firman Allah ,,Don,

hendaHah mereka minta mahar yong telah mereka bayor',. (es. Al
Munntahanah [60]: l0)

,{bdurrazaq menjelaskan dalam riwayatnya dari Ma,mar, dari
Az-Zuhn (dia menyebutkan kisah di atas, dan di dalamnya
disebutkan), "Ketika turun hukum atas orang-orang musyrik yang
sama seperti hukum atas orang-orang muslim, yaitu apabila datang
kepada mereka seorang musiimah, maka hendaklah mereka membayar
mahar kepada suaminya. Allah ra'ala berfirman, 'Dan janganlah
ksmu retap berpegong pada tali (perkawinan) dengan perempuon-
p€rempuon kofir'. (Qs. Al Mumtahanah [60]: l0) Orang-orang yang
beriman pun mengakui hukum Allah, sedangkan orang-orang musyrik
menolak untuk mengakuinya. Maka, Allah menurunkan firman-Nya,
'Dan jika sesearang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir,
lqlu kamu mengalahkan mereka... ' dan seterusnya.,, (es. Al
Mumtahanah (60): I t)

r-+-6"1 'rJi.'cr:r-ftr .;lr1;u4.ir'o-, t:tji'oi'$6 61 (Kami tidak

mengetahui seorang pun di antora wanita-wanita yang berhijrah
menjadi murtad setelah mereko beriman). Kalimat ini berasal dari Az-
Zuhi" Dia hendak mengisyaratkan bahwa akhir dari apa yang
disebutkan dalam perjanjian dinisbatkan kepada kedua belah pihak
sesungguhnya hanya terjadi pada salah satu pihak, sebab tidak seorang
pun di antara wanita-wanita beriman yang lari dari kaum muslimin
kepada orang-oftrng musyrik, berbeda dengan wanita-wanita musyrik
yang lari kepada kaum muslimin.

Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari jalw Al Hasan bahwa Ummu
Al Hakam binti Abi Su&an murtad lalu melarikan diri dari suaminya,
Iyadh bin Syaddad, dan dinikatri oleh seorang laki-laki lain dari bani
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Tsaqif. Tidak ada seorang purl dari wanita Quraisy yang murlad

selainnya. Akan tetapi, dia kernbali masuk Islam bersama bani Tsaqif
ketika mereka akhirnya menerima Islam.

Apabila riwayat ini akurat, maka mungkin dikompromikan
dengan pernyataan Az-Zthri bahwa wanita ini belum melakukan

hijrah dan telah murtad.

Pelaiaran yang Dapat Diambil:

Pada hadits ini terdapat sejumlah pelajaran selain yang telah

disebutkan, di antaranya:

a. Yang berkaitan dengan haji

1. Dzul Hulaifah merupakan miqat (tempat untuk memulai ihram)
bagi penduduk Madinah; baik dalam haji maupun umrah.

7. Mengalungi hewan kurban dan menuntunnya merupakan sunah

bagi orang yang melakukan haji dan umrah; baik haji dan umrah
uajib maupun sunah.

3. \lemberi tanda pada hewan kurban dengan melukai telinganya
termasuk sunah, bukan penganial'aan.

4. Mencukur rambut saat haji lebih utama daripada sekada:

memendekkannva.

5. Mencukur dan memendekkan rambut termasuk manasik haji dan

umrah; baik bagi mereka yang terhalang untuk sampai ke

Baitullah maupun yang tidak terhalang.

6. Orang yang terhalang sampai ke Baitullah dapat menyernbelih

hewan kurbannya meskipun belum sampai ke wilayah Haram.

7. Boleh memerangi orang yang menghalangi ke Baitullah, tetapi

lebih baik tidak memeranginya selarna didapatkan cara lain
seperti membuat kesepakatan damai.
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b.

l.

2.

3.

4.

5.

6.

Yang berkaitan dengan jihad

Boleh menahan wanita-wanita kafir di saat tidak bersama laki-

laki yang ikut berperang, meskipun peperangan belum dimulai.

Menyembunyikan diri dari pasukan pengintai musuh.

Menyerang musuh dengan tiba-tiba saat mereka lengah.

Boleh menyimpang dari jalan yang mudah ke jalan yang sulit

untuk menghindari mafsadctt (bahaya) dan mencapai maslahat.

Dianjurkan mengirim pengintai dan mata-mata mendahului

pasukan.

tsersikap tegas dalam menghadapi musuh agar mereka tidak
memanfaatkan kelengahan kaum muslimin.

Boleh melakukan tipu muslihat dalam peperangan.

Sikap Nabi SAW yang melakukan ta'ridft (mengungkapkan

sesuatu yang dipaharni lain oleh pihak yang diajak berbicara)

dalam peftmg, meskipun termasuk kekhususan Nabi untuk tidak
melakukan khianat mata.

Faidah umum

Keutamaan meminta pendapat orang lain untuk menentukan

sikap terbaik dan menenteramkan hati para pengikut.

Boleh bersikap toleran dalam sebagian masalah agama.

Boleh menanggung sesuatu yang rendah selarna tidak menjadi

cacat, apabila dapat dipastikan bahwa ia merupakan jalan

keselamatan untuk masa yang sedang dihadapi dan

mendatangkan kebaikan pada masa yang akan datang, baik di

saat kaum muslimin lernah maupun kuat.

Pengikut tidak patut menentang orang yang diikuti dengan

hanya memperhatikan apa yang ada di hadapannya, bahkan ia

wajib menerima apa adanya, sebab orang yang diikuti umumnya

7.

8.

c.

l.

2.

3.

4.
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lebih mengetahui akibatnya pada masa depan karena banyaknya

pengalaman, khususnya bagi seseorang yang didukung dengan

wahyu.

5. Boleh berpedoman pada berita orang kafir apabila ditemukan

faktor-faktor yang menunjukkan kebenarannya. Poin ini

dikemukakan oleh Al Khaththabi dengan dalih bahwa Al
Khuza'i, yang diutus oleh Nabi SAW untuk memata-matai

(mengetahui keadaan) kaum Quraisy, saat itu masih berstatus

kafir. Hanya saja Nabi SAW memilihnya 
-meski 

statusnya

kafir- agar lebih mudah baginya masuk ke tengah-tengah kaum

Quraisy dan bercampur-baur dengan mereka. Dari sini dapat

disimpulkan tentang bolehnya menerima perkataan yang baik

dari orang kafir. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa ada

kemungkinan laki-laki dari suku Khuza'ah telah masuk Islam.

tetapi belum tersebar beritanya. Dengan demikian, kisah di atas

tidak dapat dijadikan dalil untuk mendukung apa yang

dikatakannya.

I 6. Syarat-syarat dalam Utang-Piutang/Pinjam-Meminjam

hi iyiywi,.2Q, 3i';a\'oi'S;r-r i'A JL >*)
6. t.P

2734. Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW bahwa

beliau menyebutkan seorang laki-laki yang meminta kepada sebagian

bani Israil agar meminjamkan i000 dinar untuknya- Lalu, dia

melunasinya pada masa yang telah ditentukan.
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Ibnu Umar RA dan Atha' berkata, ''Apabila diberi ternpo dalarrt

hai Lrtang-piutang, maka itu diperbolehkan."

Keteranqan:

Dalam bab ini disebutkan penggalan hadits Abu l-lurairah

tentang kisah laki-laki bani Israil yang meminjam 1000 dinar.

Disebutkan plla atsar dari Ibnu Umar tentang pemberian tempo

dalarn hal utang-piritatrg. Semuanya telah dijelaskan pada pembahasan

tentang utang-piutang/pinj arn meminj am.

Semua keterangan yang tercantum di tempat ini tidak ditemukan

dalam riwayat An-Nasafi. Namun. pada bab berikutnya dia

menyebutkan judul bab "syarat-syarat dalam Utang-Piutang/pinjam

meminjam dan Mukatab [Perjanjian Pembebasan Budak]".

17. MukataD dan Syarat-syarat yang Menyelisihi Kitab Allah yang

Tidak Dihalalkan

re &:? :.-it(lir g. c4Z ?xr

'r, ,JyL i frt;s |*b)G y';
'# 

ltr';-" cry s Ja-'1 it
Jabir bin Abdullah RA berkata tentang mukatab (perjanjian

seorang budak dengan membayar kepada tuannya untuk

memerdekakan dirinya), "syarat-syarat mereka di antara mereka."

Ibnu Umar atau Umar berkata, "Semua syarat yang menyelisihi

kitab Allah itu batil, meskipun dipersyaratkan 100 syarat."

Abu Abdillah berkata, "Dikatakan dari keduanya sekaligus; dari

Umar dan dari Ibnu Umar."

'u^a 
1 i,tt rb J 'tw 'JV,'s

,t

-if ,'# ')\ 'p ct Jbs

& ;)'Jti .b',, iv tP;
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:ut- VY e t$u {;i Wi,Uu ti; i' o7: ^--,o s
\t & it Jy3ie w S.i,tit o&': l-,lii L+Li 

- 
;t\

q.6r ,*i ^11 h' J-" ';r 'lu ,tt; 'i;\ *t ^-)L

&', ^li \t ,* y, ,l;'., i"'i '6tLi ?.i,tgr *,u li;*G
tl' :Y e 4 b's?'i*f- 

1';i i,: 6 :Jta ;":tt J?
.b'; iv'apt'ob 4;5 n' ,.-,tK e 'd tb'; b?t j,,
'2735. 

Oari Aisyah *, O,u berkata, lguri.uf, datang untuk

meminta bantuan kepadanya sehubungan dengan setorannya. Dia

berkata, 'Jika engkau mau aku memberikan kepada familimu
(hargamu) dan wala'mu menjadi milikku'." Maka ketika Rasulullah

SAW datang, dia menceritakan hal itu kepada beliau. Nabi SAW
bersabda, "Belilah ia dan merdekakanlah, seeungguhnya wala' itu
untuk orang yang memerdekokan." Kemudian Rasulullah berdiri di

atas mimbar dan bersabda, "Apa urusan orang-orqng

mempersyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam kitab Allah?
Barangsiapo mempersyaratkan syarat yang tidak ada dqlam kitab

Allah, maka tidak ada (hak) baginya meskipun dia ntempersyaratkan

100 syarat."

Keterangan Hadits:

Pada pembahasan terdahulu telah dikemukakan pula bab "Apa
yang Diperbolehkan dalam Syarat-syarat Perjanjian Memerdekakan

Budak'. Namun, judul bab di atas lebih luas cakupannya, meskipun

hadits yang disebutkan pada kedua bab tersebut adalah sama.

Demikian pula telali disebutkan pada pembahasan tentang

memerdekakan bab "Apa yang Diperbolehkan dalam Syarat-syarat

Perjanjian Memerdekakan Budak dan Orang yang Mempersyaratkan

Suatu Syarat yang Tidak Ada dalam Kitab Allah".
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Telah dijelaskan pula bahwa Imam Ilukhari hendak mcnalsirkan

bai: yang pertama dengan bab yang kedua. Sedangkan di teinpat ini

dia hendak rnenafsirkan bahwa maksud kalimat "tidak ada dalam kitab

Allah" adalah sesuatu yang menyelisihi kitab Allah. Kemudian dia

menguatkan penafsiran tersebut dengan rirvayat dari Umar atau dari

Ibnu Umar.

Adapun penjelasannya dapat dikatakan, "Maksud 'kitab Allah'
pada hadits marfu'adalah hukumnya, dan hal ini tentu lebih luas dari

sekadar sebagai nash atau istinbuth (hasil kesimpulan hukum).

Sedangkan semua yang tidak masuk kategori ini dikatakan

menyelisihi kitab Allah."

W "&t?,-,131ii, d W irr u."i ollr + i.'-,,8 i63 eubir bin

Abdullah M brrtato ,":ntung perjaniian memterdekakan budok,
"Syarat-syarat mereka di anlara merekt.") Riwayat ini disebutkan

dengan sanad yang maushul oleh Suffan Ats-Tsauri pada pembahasan

tentang pembagian warisan dari jalur Mujahid, dari Jabir. Kami juga

menemukannya telah diriwayatkan dari jalur Qabishah.

:f: ,)i Jbq ii i, q6 'ie :?'y 'fr \i'-* i;'Js: (rbnu

Umar atau Umar berkata, "Semua syarat yang menyelisihi kitab

Allah itu batil..." den seterusnya). Demikian yang dinukil oleh

kebanyakan periwayat. Sernentara dalam riwayat An-Nasafi

disebutkan "Ibnu Umar berkata...", tanpa menyebutkan Umar. Akan

tetapi, dalam riwayat Karimah disebutkan tambahan, "Abu Abdillah

-yakni 
Imam Bukhari- berkata, 'Dikatakan dari keduanya; dari

Umar dan dari Ibnu Umar'."

Kemudian knam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang

kisah Barirah yang telah dijelaskan pada akhir pembahasan tentang

memerdekakan budak-
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18. Apa yang Diperbolehkan dalam Persyaratan dan
Pengecualian dalam Pengakuan, serta Syarat-syarat yang Dikenal

diantara Manusia. Apabila Sseorang Mengatakan Seratus,
Kecuali Satu atau Dua

l'oy ,U.k)|y\i ,ff-,y;ie ,;--n i, ,f r'* ;t'Jtli
';,C-? i- L;i- *,ft iu |ts rk', rk i'i- :t;',F'.,i
:,y-ty ut f oi:,Sut.&'#;k?ktb * 'p 

b?
p ,L; |fi:, ,f '# 

'tl,rlr *r-' p cr! :Ju ,r1(,b 76 >*t o1

a2 C . -. C

* p.-iilii Ci :a;j.:.4.A-',' Jw .'q-

lbnu 'Aun berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, "Seseorang

berkata kepada si penyewa, 'Masukkan pelanamu. Jika aku tidak
berangkat bersamamu pada hari ini dan ini, maka untukmu 100

dirham'. Lalu dia tidak keluar-"

Syuraih berkata, "Barangsiapa mempersyaratkan atas dirinya
dengan suka rela tanpa paksaan- rnaka syarat itu mengikat baginya."

Ayyub berkata: Diriwal"atkan dari Ibnu Sirin, "Seseorang

menjual makanan dan berkata" 'Apabila aku tidak datang kepadamu

pada hari Rabu, maka tidak ada antara engkau dan aku (kesepakatan)
jual beli'. LalU dia tidak datang."

Syuraih berkata kepada pembeli, "Engkau telah menyalahi."
Lalu, dia menjatuhkan keputusan yang memberatkannya.

1.c.t i o .oJf G.t ,f
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2736. Dari Abu Flurairah lLA bahrva li.asulullah SAW trersabda.

''',se,tunggwhnvo Allah nte milikt .ternttilc;it pultih semhilun namu,

"rerulus kecuali .vtrlu. Burung:;iapa meliputinya, niscays dia ntasuk

,\urga. "

Kcterangan Haciits:

(Bah apil-ttp$ ,vang diperholehkc*t clalunl s)'ural-syarat dan

pengecualian duloru Tsenqakuun.i. Yakni baik mengecualikan yang

sedikit dari yang banyak atari mengecua[kan yang banyak dari yang

sedikit.i l,{engecuaiikan yaitg seciikit dari ilng ban.vak diperbolehkan

tanpa ada perselisihan, sedangkan pengecualian sebaliknya menjadi

perselisihan di antara ulama. Mayoritas uiama memperbolehkan pula

pengecualian ini. Liujjah mereka yang terkuat dalam masalah itu

adalah lrrman Aliah, "'Kecwctli orong-arctng yung ntengikuti kamu,

yoitu arang-orangyang sesat " (Qs.Al Hrjr [5]: a2) Lalu dikaitkan

dengan firman-Nya, "Kecuali hamba-harnba-Ku yang mukhlis di
sntara mereka. " (Qs. Shaad [38]: 83) Salah satu dari kedua kelompok

itu mesti lebih banyak dibandingkan yang lainnya, padahal Allah telah

mengecualikan setiap salah satu dari keduanya dari yang lainnya.

Sebagian uiama madzhab Maliki seperti Ibnu Al Majisyun

mengatakan bahwa mengecualikan yang banyak dari yang sedikit

hukumnya batal. Pendapat inilah yang dipegang oieh Ibnu Qutaibah,
dan dia mengatakan ini sebagai rnadzhab (pendapat) ulama ahli

bahasa dari Bashrah" Adapun ahli bahasa yang memperbolehkannya

adalah ulama madzhab Kufah. Di antara ulama yang menukil

pendapat ini dari mereka adalah Al Farra'.

Masalah ini akan dijelaskan ketika membicarakan hadits marfu

di bab ini, dan pada pembahasan tentang doa-doa.

,,ii di . {p ir'SAi ltOnu Aun berkata... dan seterusnya).

Riwayat ini disebutkan dengan sanod yang maushul oleh Sa'id bin

I Contoh mengecualikan yang sedikit dari 1'ang banyak adalah: seratus kecuali satu. Sedangkan contoh

mengecualikan yang banyak dari yang sedikit adalah: seratus kecuali sembilan puluh sembilan -penerj.
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Manshur dari Husyaim, dari Ibnu Aun dengan lafazh, "Sesungguhnya
seseorang menyewa sesuatu dari orang lain dan berkata, 'Keluarlah
hari Senin'." Lalu, disebutkan seperti di atas.

:iI ji ay /t C qi_i',|s3 (Ayyub berkata: Diriwayatkon

dari lbnu Sirin... dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan melalui
sanad yang maushul oleh Sa'id bin Manshur dari Suffan, dari Ayyub.
Kesimpulannya, bahwa Syuraih memutuskan pada kedua masalah itu
untuk membebankan kepada orang yang membuat persyaratan apa

yang dia tetapkan atas dirinya, apabila tidak disertai pemaksaan dari
pihak luar. Lalu pendapatnya dalam masalah kedua disetujui oleh Abu
Hanifah, Ahmad dan Ishaq.

Imam Malik dan sejumlah ulama lainnya berkata, "Jual-belinya
sah dan syaratnya dibatalkan." Tapi Imam Malik diselisihi oleh ulama
lainnya dalam masalah yang pertama. Sebagian ulama madzhab

Maliki memberi penjelasan bahwa telah menjadi kebiasaan pemilik
unta melepaskan untanya ke tempat penggembalaan. Jika pemilik unta

telah sepakat menentukan hari penyerahan unta dengan pedagang

yang akan membelinya, lalu si pedagang tidak datang, maka ini akan

membawa mudharat bagi unta karena ia membutuhkan makanan.

Maka, terjadilah di antara mereka kesepakatan atas harta tertentu
yang dipersyaratkan oleh pedagang atas dirinya jika dia menyalahi
janji, yaitu agar harta itu dapat digunakan untuk membiayai makanan

unta. Adapun mayoritas ulama mengatakan, "Yang demikian itu
hanyalah janji, dan tidak ada kewajiban untuk menunaikannya."

19. Syarat-syarat dalam Wakaf

z O ..,
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2737- Dari Ibnu Aun, ciia berkata: Nafi'menceritakan kepadaku

dari Ibnu Umar RA bahvr,'a Urnar bin Khaththab mendapatkan tanah di

Khaibar" Dia mendatangi Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau
mengenai tanah itu. Dia berkata, "Wahai Rasulullah! Aku
mendapatkan tanah di Khaibar, aku belum pernah mendapatkan harta
yang lebih bagus dari ini. Apakah yang engkau perintahkan kepadaku

terhadap harta itu?" Beliau bersabda, "Jika mau engkau dapat tetop
memegong pokolorya dan bersedekah dengan ('hasil)nya." Ibnu Umar
berkata, "IJmar pun menyedekahkan harta itu dengan syarat tidak
dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Dia menyedekahkannya

kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekaan budak, .f
sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak mengapa bagi yang

mengurusnya untuk makan darinya menurut yang patut dan memberi

makan, namun tidak untuk dikembangkan." Aku menceritakan hadits

ini kepada lbnu Sirin. maka dia berkata. "Tidak menjadikannya

sebagai modal."

Keteranqan:

Pada bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah

wakafnya. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

c.it.a;_x



Penutup

Pembahasan tentang syarat-syarat ini telah memuat 47 hadits

yang marfu'. Hadits yang tidak diulang sebanyak 5 hadits, sedangkan

sisanya mengalami pengulangan.

Adapun hadits mu'allaq sebanyak 27 hadits. Semua hadits di

tempat ini dinukil pula oleh Imam Muslim kecuali riwayat Az-Zuhrl
Dalam pembahasan ini juga memuata lA a$ar dari sahabat dan

generasi sesudahnya.
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w)tu€
55. KITAB WASI.AT

Dalam riwayat An-Nasafi, lafazh bosmalah disebutkan sebelum

"Kitab", sedangkan periwayat selainnya menyebutkan basmalah

setelah "Kitab".

Wasiat dalam bahasa Arab adatah washlryat dan bentuk
jamaknya adalah washaayaa, sarna seperti kata hadfuoh yang bentuk
jamaknya adalah hadaayaa. Kata "w&siot" dalam bahasa Arab

digunakan dalam arti perbuatan orang yang berwasiat, dan sesuatu

yang diwasiatkan; baik berupa harta atau yang lainnya seperti

perjanjian atau hal-hal lain.

Wasiat dalam arti syara' adalah perjanjian khusus yang

disandarkan kepada waktu setelah kematian, dan terkadang disertai

dengan pemberian secara suka rela.

Al Azhari berkata, "Kata washiltyah (wasiat) berasal dari

kalimat 'washaitu asy-syai'a atau attshsilu asy*syai'4, artinya aku

menyambungkan sesuatu. Dinamakan wasia! karena setelah

meninggal dunia, mayit dapat menyambungkan apa yang ada saat dia

hidup dengan wasiat itu.

Wasiat menurut syariat juga diartikan perkataan yang

mengandung larangan terhadap hal-hal yang dilarang dan anjuran

terhadap hal-hal yang diperintahkan."
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l. Wasiat dan Sabda Nabi SAW "Wa.s'irtt Seseorong Tertulis di
Srsinya."

tn lt t1 biir "€'bi'j;ez r:1-W ,*,Sy ,J* yt ,fe':
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Dan firman .Allah. "Div;aiibkan atas kantu apabila seorang di
antsra kamu keCtttungan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan

kehaikan (harta yang banyak), berwasiat untuk ibu-bapak dan karib
kerahatnya secoro makruf, (ini adalah) kewajiban otas orang-orang
yang bertalrwa. Makn barangsiapa mengubah wasiat itu setelah ia
mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang
mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Moha
Mengelahui. (Akan tetapi) barangsiapa khawotir terhadap orang yong
berwasiat itu berlaku berut sebelah atau berbuat dosa, lalu ia
mendamoikan anlara mereka, maka tidak ada dosa baginya.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi lulaha Penyayang. " (Qs.

Al Baqarah [2]: 180-182)

Kata janafan artinya menyimpang (berat sebelah), sedangkan

mut aj aanif artinya orang yang menyimpang.
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2738. Dari AMullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Bukanlqh perkora yang haq (benu) bagi seorang muslim

yang memiliki suatu kekayaan yang almn diwasiatkan, mako setelah

berlalu dua malqm, melainkanwosiatnya tertulis di sisinya."

Riwayat ini dinukil pula oleh Muhammad bin Muslim dari Amr,

dari [bnu Umar, dari Nabi SAW.

,.^a\c

i";"; si'*j qE irt & et J;, f u.,6,4t ,t s* ,;
' -' 
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::; : *'t * ht & y' J;; !;6 :Ju 7r"At c;
L\j it:flt *'o\,* t't ';i 'ti tr-" lt rlr$, \3 5r)

.:i* ra;2'r?s

2739. Dari Amr bin Al Harits (ipar Rasulullah SAW, saudara

laki-laki Juwairiyah binti Al Harits), dia berkata '"Rasulullah SAW

tidak meninggalkan dirham maupun dinar ketika wafat dan tidak pula

budak laki-laki maupun budak perempuan serta tidak pula

mennggalkan sesuatu, kecuali keledai putih miliknya, senjatanya dan

tanah yang telah dijadikannya sebagai sedekah."

-r- t o '. ",: c.or.et g. a>J"b ;,.
'o{t ;:tt ')a :t7f;L
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2740" Dari Thalhah bin Mutharrif, dia berkata, "Aku bertanya

kepada Abdullah bin Abi Aufu RA, 'Apakah Nabi SAW berwasiat?'

Dia berkata, 'Tidak'. Aku berkata, 'Bagaimana diwajibkan atas

manusia berwasiat atau diperintahkan untuk berwasiat?' Dia berkata,

'Beliau mewasiatkan [agar berpegang] dengan kitab Allah'."

V't og ciL \t 'nj 
V Li '^^x.G y t:li; :')ts ;-'tt ,,,o

o i,I ol o- i, )zz o.t t ot7 o'-. oi, . oi ir'-::rJU jl- 4_tb .jJl 4rr**. c.:5 $J dl e)t g reJ\-e.e

i tr\ t'fr i 4.; ur".*3r'r:jJ ,.^*L. Gi -qr->
t$l --*':i ;i ,iv

2141. Dari Al Aswad, dia berkata, "Disebutkan di hadapan

Aisyah bahwa Ali RA adalah penerima wasiat. Maka Aisyah berkata,

'Kapan beliau mewasiatkan kepadanya sementara dadaku adalah

sandarannya. (atau dia berkata, "pahaku") Lalu beliau minta

dibawakan bejana. Beliau menghembuskan nafas terakhir di pahaku

dan aku tidak merasakan bahwa beliau telah meninggal, maka

kapankah beliau mewasiatkan kepadanya?"'

Keterangan Hadits:

(Bab wasiar), yakni tentang hukum w'asiat.

(Dan sabda Nabi SAW "\V'asiat seseorang tertulis di sisinya"').

Saya belum menemukan hadits ini dengan lafazh seperti itu, seakan-

akan ini dinukil dari segi makna, karena lafazh "ar-rojulu"
(seseorang) sama saja dengan lafazh "or-raiulu" (laki-laki). Hanya

saja digunakan lafazh "ar-rojulu" (laki-laki) dikarenakan pada

nmumnya merekalah yang sering berwasiat, sebab tidak ada

perbedaan 
-dalam 

wasiat yang sah- antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal wasiat tidak dipersyaratkan; Islam, rusyd (kepandaian
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mengurus harta), telah bersuami, dan izin dari suami. Bahkan, yang

menjadi syarat sahnya wasiat adalah sehat akal dan merdeka.

Adapun wasiat anak kecil yang mumoyyiz (dapat membedakan

baik dan buruk), maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama.

Ulama madzhab Hanafi tidak memperbolehkannya, dan demikian pula

Imam Syaf i menurut pandangannya yang paling kuat. Sementara

Imam Malik dan Ahmad serta Imam Syaf i (dalam salah satu

pendapatnya yang dishahihkan oleh Ibnu Abi Ashrun dan selainnya)

mengesahkan wasiat anak kecil. Pendapat ini menjadi kecenderungan

As-Subki, dan dia menguatkannya dengan argumentasi bahwa ahli

waris tidak memiliki hak pada sepertiga harta warisan, maka tidak ada

alasan untuk melarang wasiat anak kecil yang mumayyiz. As-Subki

berkata, "Perkara yang menjadi pedoman dalam hal ini adalah anak itu
memahami apa yang dia wasiatkan."

Di dalam kitab Al Muwaththa'disebutkan satu atsar dari Umar
yang memperbolehkan wasiat anak yang belum baligh. Kemudian Al
Baihaqi menyebutkan bahwa Asy-Syaf i mengaitkan pendapatnya

dalam masalah ini pada keorisinilan atsar tersebut. Atsar itu sendiri

cukup akurat, karena para periwayatnya tergolong tsiqah dan

didukung oleh riwayat lain. Akan tetapi, Imam Malik memberi

batasan bahwa wasiat anak kecil dianggap sah apabila dia telah

berakal dan pikirannya tidak kacau. Sedangkan Imam Ahmad

memberi batasan anak tersebut telah berusia 7 tahun, dan dalam

riwayat lain disebutkan 10 tahun.

?*it rQ'!'j t1 t;jr '€'si';a, q{* + :j* it S';,

b f lU-!? d) *U.ttU. (Firman Allah, "Diwajibkan atas kamu

apabila seorang di antara kamu kedatangan [tanda-tandal maut, jika
ia meninggalkan kebaikan [harta yang banyakJ, berwasiat untuk ibu-
bapak 

-hingga 
ayat- berat sebelah."). Demlkian yang dinukil oleh

Abu Dzar. Adapun para periwayat lainnya telah menyebutkan 3 ayat

sekaligus hingga firman-Nya "Maha Pengompun lagi Maha
Penyayangl'.
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Makna ayat adalah; diwajibkan atas kamu berwasiat di saat telah

tampak tanda-tanda kematian. Para ulama sepakat bahwa yang

dimaksud dengan "Khairan" (kebaikan) pada kalimat "in taral@

khqiran" (ika ia meninggalkan kebaikan) adalah harta. Berdasarkan

kesepakatan ini, maka penggalan ayat tersebut menunjukkan bahwa

seseorang yang tidak meninggalkan harta tidak disyariatkan berwasiat.

Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud "Khoiron" (kebaikan)

pada ayat itu adalah harta yang banl'ak. Maka, wasiat tidak

disyariatkan bagi yang memiliki sedikit harta.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ulama sepakat bahwa seseorang

yang hanya memiliki sedikit harta, maka dia tidak dianjurkan

berwasiat." Akan tetapi pernyataan adany'a ijma' dalam masalah ini
perlu ditinjau lebih lanjut. Pandangan yang akurat dinukil dari Az-

Zuhri, dia berkata, "Allah menetapkan wasiat sebagai suatu hak; baik
pada harta yang sedikit maupun yang banl'ak." Adapun pendapat yang

dinyatakan secara tegas dalam madzhab Syafi'i adalah disukainya

wasiat tanpa membedakan antara yang sedikit maupun yang banyak.

Hanya saja Abu Al Faraj As-Sarakhsi (salah seorang ulama madzhab

Syaf i) berkata, "Apabila harta yang dimiliki hanya sedikit sementara

tanggungannya banyak, maka dianjurkan untuk menyerahkan seluruh

hartanya kepada mereka."

Terkadang wasiat tidak berkaitan dengan harta, seperti berwasiat

kepada seseorang untuk memperhatikan kemaslahatan anaknya, atau

mewasiatkan kepada anak-anak apa yang mesti mereka lakukan

setelah dia meninggal duniam, baik dalam agirma atau urusan dunia

mereka. Wasiat seperti ini hukumnya mustahab (disukai) tanpa

seorang pun yang menolaknya.

Selanjutny4 para ulama berbeda pendapat dalam menentukan

batasan harta yang sedikit dalam kaitannl'a dengan wasiat. Dari Ali
dikatakan bahwa batasannya adalah 700. dan dalam riwayat lain

dikatakan 800, lalu dinukil dari lbnu Abbas pandangan yang serupa

Dari Aisyah dikatakan, "Barangsiapa meninggalkan tanggungan yang

banyak dan meninggalkan 3000, maka ini tidak dinamakan harta yang
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banyak." Kesirnpulannya, batasan harta yang sedikit merupakan
perkara yang relatif berbeda, sesuai dengan perbedaan individu dan
kondisi.

}U rr* ( "janafan" artinya menyimpang fberat sebela]tfi. lni
adalah penafsiran Atha', seperti dinukil Ath-Thabari darinya rnelalui
sanud yang shahift. Serupa dengannya perkataan Abu Ubaidah, bahwa
al janaf at1rinya menyimpang dari kebenaran. Kemudian As-Sudi dan

selainnya merilr.a,vatkan bahwa kala al jctnaf pada ayat itu bermakna
kesalahan yang tidak disengaj4 dan kata al itsmu artinya kesalahan

yang disengaja.

,p:a 'il6;l ( "mutojonifun" artinya "mutamaayil" forang
yang menyimpcng]\. Demikian yang dinukil oleh kebanyakan
periwayat. Sementara dalam riwayat Abu Dzar disebutkan dengan
kata "mao'i'. Abu Ubaidah berkata dalam kitab Al Majaz, "Firman
Allah 'ghairu mutajannifin lil itsmi', yakni tidak bengkok dan
condong kepada dosa." Ath-Thabari menukil dari Ibnu Abbas dan
selainnya bahwa maknanya adalah *tidak sengaja berbuat dosa".

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 4 hadits pada bab ini,
yaitu:

Pertoma, hadits Ibnu Umar yang dikutip dari 2 jalur
periwayatan.

g}-...", yf, p t (bukonlah perkara yang haq fbenarJ bagi

seorong muslim). Demikian yang disebutkan pada kebanyakan

riwayat, dan kata "muslim" tidak dicanfumkan dalam riwayat Ahmad
dari Ishaq bin Isa dari Malik. Penyebutan kata "muslim" hanyalah
dalam konteks yang umum dan tidak mempunyai makna implisit.
Atau, kata itu disebutkan untuk memberi dorongan tersendiri agar

orang yang mendengar segera melakukannya, karena adanya asumsi

bahwa Islam dina{ikan dari mereka yang meninggalkan perbuatan

tersebut. Wasiat orang kafir secara garis besarnya adalah sah. Ibnu
Mundzir telah meriwayatkan adanya ijma' dalam hal ini.
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Menurut As-Subki, bahwa wasiat disl'ariatkan sebagai tambahan

atas amal baik, sementara orang kafir tidak memiliki amal kebaikan

setelah mati.

Pandangan As-Subki ditanggapi bahrva wasiat itu sama seperti

memerdekakan budak, dan hal ini sah dilakukan oleh kafir dzimmi

maupun kafrr harbi.
,'.

- *;- "irp 
(sesuatu yang aknn diwasiatkannya)- Ibnu Abdil

Barr berkata, *Tidak ada perbedaan para periiwayat dari Malik

mengenai lafazh ini. Sementara itu, Ayyrb meriwayatkan dari Nafi'

dengan lafazh, y rt'i oi U-|-"rA U (dia memiliki sesuatu yang ingin

diwasiatkan). Lalu ubaidillah bin Umar meriwayatkan dari Nafi'

sama seperti riwayat Ayyub, dan kedua riu'ayat ini dinukil oleh Imam

Muslim. Kemudian Imam Ahmad merirvayatkan dari Sufuan, dari

Ayyub dengan lafazh, *',t''i6'ir 'JJ'*+. li,f # y *'*
(Merupakan perkora yang haq atas setiap muslim untuk tidak melalui

dua malqm, sementara baginya apa yang akan diwasiatkannya.) Asy-

Syaf i meriwayatkan dari Sufuan dengan lafazh, U'i"?ftt; t;

:t'I ,;\ '/iu, (Bukan perkara yang haq bagi seorang yang

mempercoyai wasiat... dan seterusnya)." Ibnu Abdil Barr berkata,

"Hadits ini ditafsirkan oleh Ibnu Uyainah dengan makna

'mempercayai bahwa wasiat adalah sesuatu yang haq (benar)'."

Abu Awanah meriwayatkan dari jalur Hisyam bin Al Ghaz' dari

Nafi' dengan lafazh, ,4 *;i,l #. Wl (Tidak sepantasnya

bagi seorang muslim untuk melalui dua malam). Ibnu Abdil Ban

menyebutkan dari Sulaiman bin Musa. dari Nafi', sama seperti itu.

Riwayat senada dinukil pula oleh Ath-Thabari dari jalur Al Hasan,

dari Ibnu Umar.

Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Rauh bin Ubadah dari Malik,

dan lbnu Aun dari Nafi' deng an lafazh, ai e-1" J6'^) Y ?f",1'U
y.e"i_ (Bukan perkara yang haq [benarJ bagi seorang muslim yang
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memiliki harta dan ingin mev,asiatkannya...) Sementara lbnu Abdil
Bar mengutip dari Ibnu Aun dengan lafazh, J\ilJ d-: B;1 J"i 1
(Tirtak halal hagi seorang muslim yang memftfki harta.-i ni*uru,
serupa dinukil pula oleh Ath-Thahawi. Kemudian An-Nasa'i
meriwayatkan dari jalur yang sama tanpa menyebutkan lafazhnya.
Abu Umar berkata, "Tidak ada yang mengikuti lbnu Aun dalam
menukil lafazh ini."

Aku (lbnu Hajar) katakan, apabila yang dia maksud adalah

riwayat Ibnu Aun dari Nafi' yang sesuai lafazhnya, maka
pernyataannya dapat diterima. Akan tetapi maknanya mungkin
diselaraskan. seperti yang akan disebutkan. Adapun bila yang dia
maksudkan adalah riwayat Ibnu Aun dari lbnu lJmar, maka
pernyataannya tidak dapat diterima. Tidak lama lagi akan disebutkan
periwayat yang menukil dari Ibnu Umar, seperti lafazh yang
disebutkan oleh Ibnu Aun.

Ibnu Abdil Ban berkata, "Kata-kata 'memiliki harta' lebih
utama bagiku daripada kata-kata 'memiliki sesuatu', karena kata
'sesuatu' digunakan untuk yang sedikit maupun yang banyak, berbeda
dengan kata 'harta'." Demikian yang dia katakan, akan tetapi ini
merupakan klaim tanpa dalil. Meski pendapat itu diterima,
sesungguhnya kata 'sesuatu' lebih sempurna karena mencakup sesuatu
yang dapat dikembangkan dan yang tidak."

,4 (dua malam). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan

perawi. Sementara dalam riwayat Abu Awanah dan Al Baihaqi dari
jalur Hammad bin Zaid, dair Ayyub disebutkan, i-.JI)5\i'u)4--
(Melalui semalam atau 2 malam). Dalam riwayat Imam Muslim dan

An-Nasa'i dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya disebutkan, 
">;;_

Jt)'j)r,3 (Melalui 3 malam).

Penyebutan 2 atau 3 malam hanya untuk menghindari adanya
kesulitan, karena adanya kesibukan oftrng-orang yang cukup beragam.
OIeh karena itu, diberi keluasan waktu sedemikian rupa agar
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seseorang mengingat dengan baik apa yang dibutuhkannya. Kemudian

perbedaan riwayat mengenai waktu tersebut menunjukkan bahwa ini

hanyaiah pendekatan, bukan pembatasan. Sehingga maknanya adalah;

janganlah sampai berlalu waktu tertentu meskipun singkat, melainkan

wasiatnya telah tertulis. Kemudian riu.ayat ini mengindikasikan

bahwa seseorang ditolerir untuk tidak menulis wasiatnya dalam waktu

yang singkat. Seakan-akan 3 hari merupakan batas maksimal akhir

penulisan wasiat. Oleh sebab itu, Ibnu Umar berkata dalam riwayat

Sarim di atas, ,l*i J:f-'*': yht & i' 
'J'i1 cii'r:ler).1iil

$;r-,b €;,:1i (Alat tidak pernah melalui satu malam seiak aku

mendengar Rasulullah SAW mengucapkan hal itu melainkan wasiatku

tertulis di sisiku\.

Ath-Thaibi berkata, "Penyebutan 2 malam dan 3 malam secara

khusus merupakan sikap toleran yang bermaksud menunjukkan

mubalaghah. Maka, makna seharusnya adalah; tidak patut bagi

seseorang melewati waktu tertentu, hanya saja kami dapat mentolerir

baginya pada 2 atau 3 malam, dan tidak patut baginya untuk

melebihkan dari waktu tersebut."

'* f) f ,t' t # U'r:Ai '6.ri lRtwayat ini dinukil pula

oleh Muhammad bin Muslim dari Amr, dari lbnu Umar). Muhammad

bin Muslim yang dimaksud adalah Muhammad bin Muslim Ats-

Tsaqafi, sedangkan Amr yang dimaksud adalah Amr bin Dinar.

Maksudnya, asal riwayat itu telah dinukil pula oleh Muhammad bin

Muslim dari Amr, dari Ibnu Umar. Riwal'at Muhamrnad bin Muslim

ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam kitab l/ Afrad,

dia berkata, "Riwayat ini hanya dikutip Imran bin Aban 
-yakni 

Al
Wasithi- seorang diri dari Muhammad bin Muslim'"

Imran adalah periwayat yang riu'ayatnya dikutip oleh An-

Nasa'i, tetapi dia menggolongkannya sebagai periwayat yang lemah.

Ibnu Adi berkata, "Dia menukil sejumlah riwayat ghorib dari

Muhammad bin Muslim, dan saya tidak mengetahui adanya sesuatu

yang mesti diingkari tentangnya." Adapun lafazh riwayatnya yang
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dikutip oleh Ad-Daruquthni adalah, '^,-*'tJrl ;+ '4 ul y'3. ,.}le ,
'o;*. e'.'j$ Qidak hatal bagi seorcrng mu.rlim untuk melalui 2 ma!*m

kecuali wasiatnya terlulis di sisinya).

Hadits ini dan makna zhahir ayat menjadi daiil tentang wajibnya

berwasiat. Pendapat ini dikatakan oleh Az-Zutvi, Abu Mijlaz, Atha'.

Thalhah bin Musharrif dan ulama-ulama lainnya. Al Baihaqi menukil

pendapat serupa dari Imam Syaf i pada madzhabnya yang lama, dan

inilah yang clipilih oleh Abu Awanah Al Isfarayini, Ibnu Jzrir dan

Iainnya.

Sementara itu, pendapat yang tidak mewajibkan wasiat telah

dikatakan sebagai ijma' ulama kecuali mereka yang menyimpang.

Para ulama yang tidak mewajibkan wasiat berdalil berdasarkan logika.

Mereka berkata, "Apabila seseorang meninggal dunia tanpa

meninggalkan wasiat, maka seluruh hartanya dibagikan di antara ahli

waris menurut ijma' ulama. Sekiranya wasiat itu wajib, niscaya akan

dikeluarkan dari harta itu bagian tertentu sebagai ganti wasiat."

Kelompok ini memberi jawaban bahwa ayat yang dijadikan dalil oleh

kelompok yang mewajibkan wasiat telah mansukh (dihapus

hukumnya). Hal ini didasarkan pada perkataan Ibnu Abbas,

sebagaimana akan dijelaskan setelah empat bab, dia berkata, iCit irri

/-t-;\i e -, ,sg ,H'+i u r: ,th, # ,.u-"J:$;yi,i yit.

alSt (Tadinya harta itu untuk anoh dan wasiat untuk keduo orang

tua, lalu Allah menghapus semua itu sebagaimana yang dtkehendaki-

Nya, kemudian menjadikan untuk setiap salah satu dari kedua orang

tua l/6 bagian).

Ulama yang mewajibkan wasiat memberi jawaban bahwa wasiat

yang dihapus hanyalah wasiat untuk kedua oftIng tua dan kerabat yang

mendapatkan bagian warisan. Adapun wasiat untuk mereka yang tidak

mewarisi, maka tidak ditemukan dalam ayat maupun penafsiran Ibnu

Abbas sesuatu yang menunjukkan adanya penghapusan hukumnya.
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Kelompok yang tidak mewajibkan wasiat memberi jawaban

terhadap hadits. yaitu bahwa maksud kalimat *tidak pantas bagi

seseorang" adalah keseriusan dan kehati-hatian. Karena, terkadang

seseorang didatangi oleh maut secara tiba-tiba, sementara dia belum

membuat wasiat. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk lalai

mengingat kematian dan bersiap-siap untuk menghadapinya. Jawaban

ini dikemukakan oleh Imam Syaf i. Adapun ulama selainnya

memberi jawaban, "Kata haqq menurut bahasa adalah sesuatu yang

tetap (eksis), sementara dari segi syariat adalah sesuatu yang memiliki

hukum tetap. Perkaru yang memiliki hukum tetap lebih luas dari

sekadar wajib atau sunah. Kata haqq ini juga digunakan dengan

makna mubah (boleh) meskipun sangat sedikit. Demikian yang

dikatakan oleh Al Qurthubi"

Al Qurthubi melanjutkan, "Apabila kata haqq digandengkan

dengan lafazh 'alaa, maka maknanya yang paling kuat adalah

menyatakan kewajiban. Sedangkan bila tidak digandeng dengan kata

'alaa maka maknanya memiliki sejumlah kemungkinan." Berdasarkan

keterangan ini, maka hadits di atas tidak dapat dijadikan hujjah oleh

mereka yang mewajibkan wasiat. Bahkan kata'haqq' pada hadits di

atas dikaitkan dengan sesuatu yang menunjukkan makna anjuran

(nadb). Perkara yang dimaksud adalah penyerahan wasiat kepada

kemauan pemberi wasiat, y rf i-'oi r'"/-ig'i (Baginya sesuatu yang

ingin diwasiatkan). Seandainya wasiat itu wajib, maka tidak akan

dikaitkan dengan kemauan pemberi wasiat.

Adapun jawaban bagi riwayat yang menggunakan redaksi *tidak

halaf', maka ada kemungkinan periwayatnya menyebutkan kata itu,

deu: maksud "menafikan halal" disini adalah menetapkan bahwa

perkara itu dihalalkan, yakni menurut makna umum yang dapat masuk

dalam cakupan wajib, sunah dan mubah.

Para ulama yang mewajibkan wasiat kembali berbeda pendapat.

Kebanyakan mereka mewajibkannya secara garis besar. Sementara

dari Thawus, Qatadah, Al Hasan, Jabir bin Zaid dan selain mereka
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disebutkan,'abot';i\ ;ir 1rpJ_ ?4r (Wasiat wajih secara kktusus

untuk kaum kerahat yang tidak mendaput huginn w'urissn\. Riwayat

ini dikutip oleh lbnu Jarir dan yang lainnya dari ntereka. Para ulama

ini berkata, "Apabila seseorang mew'asiatkan untuk selain kerabatnya.

maka tidak boleh dilaksanakan." Bahkan menurut Thawus, 1/3 harta

warisan yang diwasiatkan harus dikembalikan semuanya kepada kaum

kerabat. Sedangkan menurut Al Hasan dan Jabir bin Zard, yang mesti

dikembalikan adalah 213 dari ll3. Adapun Qatadah mengatakan yang

dikembalikan adalah 113 dai ll3.

Dalil paling kuat yang digunakan untuk menolak pendapat

mereka adalah hujjah yang dikemukakan oleh Imam Syaf i dari

hadits Imran bin Hushain sehubungan dengan kisah 6 orang yang

memerdekakan budak menjelang kematiannya, dan dia tidak memiliki

harta selain budak tersebut. Maka. Nabi SAW memanggil mereka lalu

membagi menjadi 6 bagian. Setelah itu, Nabi SAW memerdekakan 2

orang budak, dan 4 orang lainnya tetap dijadikan sebagai budak.

Imam Syaf i berkata, "Dalam riwayat ini Nabi SAW

menjadikan pembebasan budak oleh orang yang sedang sakit itu
sebagai wasiat. Tidak dapat dikatakan bahwa kemungkinan mereka

adalah kerabat orang yang memerdekakan, karena bukan termasuk

tradisi bangsa Arab menjadikan orang yang memiliki hubungan

kerabat sebagai budak. Bahkan. setiap mereka hanya mau memiliki

budak yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya atau

budak yang berasal dari bangsa non-Arab. Sekiranya wasiat

dibatalkan pada selain kerabat, niscaya akan dibatalkan pula kepada

para budak tersebut." Ini merupakan cara penetapan dalil yang cukup

kuat-

Ibnu Mundzir menukil dari Abu Tsaur bahwa yang dimaksud

dengan kewajiban wasiat pada ayat dan hadits itu adalah khusus bagi

mereka yang memiliki hak syar'i yang dikhawatirkan hak tersebut

akan disia-siakan jika tidak diwasiatkan, seperti titipan, utang kepada

Allah maupun kepada manusia-
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Ibnu Mundzir berkata, "Hal yang menunjukkan kesimpulan ini
adalah pembatasan dengan kalimat 'Bagrnya sesuatu yang ingin

diwasiatkannya', karena di dalamnya terdapat isyarat pada

kemampuannya untuk melaksanakan wasiat itu meskipun diakhirkan.

Sesungguhnya apabila ia menunaikan secara langsung, maka ini

diperbolehkan; dan apabila ingin mewasiatkannya jugu

diperbolehkan."

Kesimpulannya, kita kembali kepada pendapat mayoritas ulama

bahwa wasiat itu tidak wajib. Bahkan, yang wajib adalah menunaikan

hak-hak orang, lain; baik dilaksanakan sendiri oleh yang bersangkutan

atau diwasiatkan (melalui wasiat). Letak kewajiban wasiat adalah

pada saat orang yang bersangkutan tidak mampu menunaikan

kewajibannya, sementara kewajiban itu tidak diketahui oleh orang lain

yang dapat diterima kesaksiannya. Adapun jika orang yang

bersangkutan mampu menunaikan kewajiban itu atau diketahui oleh

orang lain, maka dia tidak wajib berwasiat.

Dari semua yang kami sebutkan dapat diketahui bahwa wasiat

terkadang wajib, terkadang sunah (disukai) bagi siapa yang

mengharapkan pahala, terkadang makruh bagi yang mengharapkan

kebalikannya, terkadang mubah (boleh) bagi yang berada pada posisi

netral di antara 2 keadaan tersebut, dan terkadang haram apabila

wasiat itu menimbulkan mudharat seperti dinukil dari Ibnu Abbas,

i-#3}1 *,ir o)'li.tt (menimbulkan mudharat dalam wasiat

termasuk dosa besar). Sa'id bin Manshur meriwayatkannya melalui
jalur yang mauquf dengan sanad yang shahih. An-Nasa'i juga

merirvayatkan melalui para periwayat yang tsiqah (terpercaya).

Ibnu Al Baththal 
-mengikuti 

ulama lainnya- berhujjah bahwa

Ibnu Umar tidak membuat wasiat, sementara dia adalah periwayat

hadits. Sekiranya wasiat itu wajib, tentu Ibnu Umar tidak akan

meninggalkannya. Namun, argumentasi ini ditanggapi bahwa jika

terbukti Ibnu Umar tidak membuat wasiat, maka yang dijadikan

pedoman adalah riwayatnya, bukan pendapatnya. Terlebih lagi

riwayat darinya yang tercantum dalam Shohih Muslim (seperti telah
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disebutkan) bahu,a dia berkata, €*k'F{J *t't rlrl +tiV 1.lfu

tidak melalui satu malam melainkan wa:;iatku tertulis di sisiku).

Adapun yang dijadikan hujjah untuk menyatakan bahrn'a dia

tidak berwasiat adalah riwayat yang dinukil oleh Hammad bin Zaid

dari Ayyub, dari Nafi', Ari ;u $i :'Jtt tf'i \i :o,'i f f e F iY #,
"bi W qi3 !)$jb|'G; $ €6., tXb ,ii'€,,i * 6 ilI (Dikatakan

kepada lbnu Umar, 'Tidakkah engkau berwasiat?' Dia berkata,

'Adapun hartaku, Allah lebih mengetahui apa yang aku perbuat

terhadapnya; sedangkan (perihal) tanahku, maka oku tidak ingin

seorang pun bersekutu dengan anakku padanya'.'). Riwayat ini dinukil

oleh Ibnu Al Mundzir dan selainnya dengan sanad yang shahih.

Riwayat ini mungkin dikompromikan dengan riwayat Imam

Muslim dengan mengatakan bahwa dia menulis wasiatnya dan

senantiasa menjaganya, kemudian dia pun menunaikan apa yang

diwasiatkan itu kepada penerima wasiat. Inilah yang ia isyaratkan

dengan perkataannya, *Allah lebih tahu apa yong aku perbuat

terhadap hartaku." Barangkali faktor yang mendorongnya berbuat

demikian adalah hadits yang dia riwayatkan, seperti akan disebutkan

pada pembahasan tentang perbudakan, g.tlJdt'$ gi C-: :'':f ri1

(Apabila engkau berada di woktu sore, maka jangan menunggu pagi

hari).

Maka, Ibnu Umar menyedekahkan langsung apa yang ingin

disedekahkannya tanpa menunggu setelah dirinya meninggal dunia.

Pada bagian akhir pembahasan tentang wasiat akan disebutkan bahwa

Ibnu Umar telah mewakafkan sebagian tempat tinggal miliknya. Atas

dasar ini, maka nampak keselarasan antara 2 versi riwayat tersebut.

Kalimat "tertulis di sisinya" dijadikan dalil tentang bolehnya

berpedoman pada tulisan meskipun tidak disertai saksi. Imam Ahmad

dan Muhammad bin Nashr (dari kalangan ulama madzhab Syaf i)
mengkhususkan hal itu pada wasiat, karena disebutkan langsung

dalam hadits, berbeda dengan hukum-hukum lainnya. Jumhur ulama
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memberi iawaban bahwa tulisan yang dimaksud disertai saksi. Mereka

berkata, "Makna kalimat 'Wasiatnya tertulis di sisinya' , yakni beserta

syarat-syaratnya."

Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Menyisipkan kata' kesaksian'

pada hadits itu tidaklah berdasar." Tapi pernyataan ini dijawab bahwa

mayoritas ulama mempersyaratkan adanla saksi berdasarkan dalil

Iain, seperti firman Allah, *Apabila salah seorang kamu menghadapi

kematian, sedang ia akan berwssiat, mckn hendaWah (wasiat ilu)

disal<sikcn. " (Qs. Al Maa'idah [5]: 106) Ayat ini menunjukkan perlu

adanya saksi dalam berwasiat.

Al Qurthubi berkata, "Penyebutan 'tulisan' hanyalah penekanan

untuk lebih menguatkan wasiat, karena r.r'asiat yang disaksikan oleh

saksi itu sah meskipun tidak terftrlis."

Kalimat "lLasiatnya tertulis di sisinyd' jrga dijadikan dalil

bahwa wasiat tetap dilaksanakan meski tulisan itu berada pada orang

yang membuat wasiat sendiri dan tidak diberikan kepada orang lain.

Demikian pula apabila diberikan kepada orang lain, lalu diambilnya

kembali.

Pada hadits ini terdapat keutamaan bagi Ibnu Umar karena

sikapnya yang sangat cepat rnelaksanakan ketetapan syariat dan

komitmen dengannya. Begitu pula dianjurkan untuk bersiap-siap

menghadapi kematian, sebab manusia tidak taku kapan kematian

menjemputnya. Setiap orang, kapan pun bisa saja meninggal dunia.

Maka, sepatutnya setiap orang bersiap-siap menghadapi hal tersebut

dengan menulis wasiat, mengerjakan apa yang dapat mendatangkan

pahala dan menggugurkan dosa: baik berupa hak-hak Allah maupun

hak-hak mantsia.

Pada hadits ini juga terdapat anjuran untuk berwasiat. dan secara

mutlak mencakup pula orang yang dalam keadaan sehat. Akan tetapi

para ulama salaf mengkhususkan orang yang sakit. Namun, dalam

hadits tersebut tidak dikaitkan dengan kondisi sakit, karena memang

biasanya wasiat itu dibuat pada saat seseorang dalam kondisi sakit.
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Kemudian kata "tertulis" mencakup tulisan yang ditulis oleh

orang yang benvasiat itu sendiri atau ditulis oleh orang lain. Dari sini

dapat diambil pelajaran bahwa urusan-urusan penting sepatutnya

dikukuhkan dengan tulisan, karena hal ini lebih akurat dibandingkan

ingatan yang umumnya mengalami kesalahan.

Kedua, hadits Al Amr bin Al Harits tentang apa yang

ditinggalkan Rasulullah SAW setelah wafat.

t;1'l'j fJe 1'3 (Tidak pula budak taki-laki maupun budak

perempuan). Di sini terdapat dalil bahwa budak Nabi SAW yang

disebutkan dalam semua hadits, ada kemungkinan telah meninggal

dunia atau dimerdekakan. Hadits ini juga dijadikan dalil untuk
memerdekakan ummul walad atas dasar bahwa Mariyah (ibunda

Ibrahim putra Nabi SAW) hidup sesudah Nabi SAW. Adapun bagi

mereka yang mengatakan bahwa Mariyah meninggal dunia saat Nabi
SAW masih hidup, maka dalam pandangan mereka hadits ini tidak
dapat dijadikan dalil untuk hal tersebut.

fu li $idak pula sesuaru). Dalam riwayat Al Kasymihani

tertulis ir; ltia* pula seekor kambing). Akan tetapi, versi pertama

lebih shahih. lni adalah riwayat Al Ismaili pula dari jalur Zuhair.

Hanya saja telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-
Nasa'i dan selain mereka dari jalur Masruq, dari Aisyah, dia berkata,

s-b')l1r (;i. rt 3e rl 
'rQl 

li 6t pt y io' ,r,; iitr )\7j'!j a

i*r(Rasulullah SAW tidak meninggalkan I dirham, tidak I dinar,

tidak seekor kambing, juga tidak seekor unta dan tidak mewasiatkon

sesuatu).

ai:t-* L4i+ *\t: a;.")-iit:a1t n'rt, (kecuali kelerlai putih

miliknya, senjatanya dan tanah yong telah dijodikannya sebagai

sedekah). Masalah keledai (bighal) dan senjata akan disebutkan pada

akhir pembahasan tantang peperangan. Adapun tentang sedekah beliau

disebutkan dalam riwayat Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq di akhir
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pembahasan tentang peperangan, esl-b y? i) W va';|j (Tanah

yang beliau jadikan sebagai sedekah unlttk ibnu sabif .

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits-hadits pada bab di atas

sesuai dengan judul bab, kecuali hadits Amr bin Al Harits. karena

tidak menyebutkan tentang wasiat." Dia juga berkata, "Akan tetapi,

sedekah yang dimaksud mungkin diserahkan saat masih hidup atau

diwasiatkan. Dengan demikian, ada kesesuaian dengan judul bab dari

segi kandungannya."

Dalam pandangan saya, kesesuaian hadits tersebut dengan judul

bab dapat ditinjau dari 2 kemungkinan sekaligus. Karena beliau SAW

bersedekah dengan manfaat tanah, maka hukumnya sama seperti

hukum wakaf. Hal ini sama dengan wasiat, karena masih tetap ada

setelah beliau wafat. Barangkali yang dimaksud Imam Bukhari adalah

keterangan dalam hadits Aisyah yang serupa dengan hadits Amr bin

Al Harits, dimana Aisyah menahkan bahwa Nabi SAW telah

berwasiat.

Ketiga, hadits Abdullah bin Abi Aufa tentang wasiat Nabi SAW,

dan semua periwayatnya berasal dari Kufah.

: , jr-ii ts-b3i e't * h, 
'u U't'g 

'g 
@pakah Nabi sAW

berwasiat? Dia berkata, "Tidall'). Demikianlah dia mengucapkan

jawabannya secara mutlak. Seakan-akan dia memahami bahwa

maksud pertanyaan ini adalah khusus wasiat, sehingga boleh

dinafikan. Ini bukan berarti dia bermaksud menafikan wasiat secara

mutlak, sebab setelah itu dia menetapkan bahwa Nabi telah berwasiat

dengan kitab Allah [berpedoman dengannl'a].

:afu3\urt)iai \i latau diperintahkan berwasiar?). Ini adalah

keraguan dari periwayat, yakni apakah dikatakan; bagaimana

diwajibkan wasiat atas kaum muslimin. atau bagaimana mereka

diperintahkan untuk berwasiat.

Pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an, Imam Bukhari

mernberi tambahan, C'; lj $ementara beliau tidak berwasiat?).
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Kalimat inilah yang melengkapi tanggapan itu, yakni bagaimana kaum

muslimin diperintah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh

Nabi SAW?

Imam An-Nawawi berkata, "Barangkali Ibnu Abi Aufa
bermaksud bahwa Nabi SAW tidak mewasiatkan l/3 hartanya. karena

beliau tidak meninggalkan harta. Adapun mengenai tanah, beliau telah

menginfakkannya sewaktu beliau masih hidup. Sedangkan senjata,

bighal dan yang sepertinya telah beliau kabarkan bahwa

peninggalannya tidak diwarisi, bahkan semua yang beliau tinggalkan

menjadi sedekah. Maka, setelah itu tidak ada sisa harta yang dapat

diwasiatkan.

Adapun wasiat-wasiat selain itu, maka Ibnu Aufa tidak

bermaksud menafikannya. Ada pula kemungkinan yang dinafikan

adalah wasiat beliau kepada Ali tentang khilafah, seperti dinyatakan

dengan tegas dalam hadits Aisyah sesudahnya. Kemungkinan ini
diperkuat oleh riwayat Ad-Darimi dari Muhammad bin Yusuf (guru

Imam Bukhari dalam riwayat ini)."

Demikian pula dalam riwayat Ibnu Majatr dan lbnu Awanah (di

bagian akhir hadits di atas), oU F i 18't i,y:i'lui ,l"r;il'ltt
e rl-ai +i os 

"fi 
k i \i ,:a,uj y b, d; l' Jh qt & ?u-

?rp.'Al?F a,u:i" ir' .,L! l' )?i {rnomon berkata, "Huzait bin

Syurahbil berkata, 'Abu Bakar bermusyawarah tentang penerimo
wasiat Rasulullah SAW. Abu Bakar berharap bila mendapatkan

perjanjian dari Rasulullah SAW, maka dia akan menusuk hidungnya

dengan tali kekang'.) Huzail yang dimaksud adalah salah seorang

pembesar tabi'in dan tergolong periwayat yang tsiqah dari Kufah. Hal
ini menunjukkan bahwa dalam hadits tersebut terdapat faktor yang

memberi asumsi bahwa pertanyaan tersebut khusus berkenaan dengan

wasiat masalah Lhilafah atau yang seperti itu, bukan wasiat secara

mutlak.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits ini telah diriwayatkan
oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Uyainah, dari Malik bin Mighwal dengan
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lafazhyang dapat menghilangkan kemusykilan, ,F ,,r-si| ni;.r Si
';1|-L5,# ,g €'i * !-; 6 :Jte r'&t * io, ,rr, lt )?') €"\i
.ar -,r--( ,"-*'ti ,Sui tur'j- l: *'jU o8r Qbnu Abi Aufa ditanya,

'Apakah Rasulullah SAll' berwa.;iat?' Dia menjawab, 'Beliau tidak
meninggalkan sesuatu yang dapat diwasiatkon'. Dikatafum,
'Bogaimana beliau memerintahkan ntanusia untuk berwosiat

sementora beliau sendiri tidak berwasiat?' Dia berlmta, 'Beliau

berwasiat dengan kitab Allah').

Al Qurthubi berkata, "Tanggapan Thalhah cukup berdasar,

karena pertanyaannya bersifat mutlak. Sekiranya yang dia maksudkan

adalah wasiat tertentu, niscaya pertanyaan akan dikhususkan pada hal

tersebut. OIeh karena itu, Thalhah memberi tanggapan bahwa Allah
telah menetapkan kepada kaum muslimin untuk berwasiat dan mereka

diperintahkan melakukannya. Lalu, bagaimana Nabi SAW tidak
melakukannya? Maka Ibnu Abi Aufa memberi jawaban yang

menunjukkan bahwa dia telah membuat pernyataan mutlak dalam

perkara yang seharusnya diberi batasan." Al Qurthubi berkata, "Hal
ini memberi asumsi bahwa Ibnu Abi Aufa dan Thalhah sama-sama

meyakini bahwa berwasiat adalah wajib."

Perkataan Ibnu Abi Aufa "Beliau mewasiatkan dengan kitab

Allah", yakni mewasiatkan untuk berpegang teguh kepadanya dan

mengamalkan semua perintah maupun larangannya. Barangkali dia

mengisyaratkan kepada sabda beliau SAW. 't a";liri o1u"n* c.S';
.,
lt a6_ t1l^a: (Aku meninggalkan diantara kalian perkara yang jilra

kamu berpegang dengannya, niscaya kamu tidak okon tersesat, (yaitu)

kftab Allah)

Adapun mengenai riwayat shahih y'ang dikutip Imam Muslim
dan selainnya bahwa ketika akan wafat, Nabi SAW mewasiatkan 3

perkara, yll 7'isr irm';fii-\ (Tidak akan tinggal di Jazirah Arab 2

agama...) Dalam riwayat lain disebutkan: q:rjllr:lF qtjfJir r*Fi
(Keluarkanlah Yahudi dari Jazirah Arab).
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Dan sabda beliau, :ri4i * t; fri'i,1lpi gerlakukanlah

pora utusan serupa dengan perlakuanku terhadap mereka)-

Lalu periwayat tidak menyebutkan wasiat yang ketiga.

Demikian pula yang termaktub dalam Sunon An-Nasa'i, 'fJSi 6 ii iti
- F-

;<i.{i |,*k U,jil2[t y._{opa wng terakhir diucapkan Nabi adalah

shalat don budak-budak yang kamu miliki), serta, hadits-hadits lain
yang mungkin dapat dikumpulkan bila dilakukan penelitian secara

serius.

Tampaknya Ibnu Abi Aufa tidak bermaksud menafikan wasiat

Rasulullah SAW, dan barangkali dia cukup menyebutkan wasiat
tentang Kitab Allah (Al Qur'an), karenanya merupakan sesuatu yang

paling agung dan penting. Dalam Al Qur'an terdapat penjelasan bagi
segala sesuatu; baik disebutkan secara tekstual (nash) atau diketahui
melalui analisa terhadap ayat-ayat {istinbath). Apabila manusia

mengikuti apa yang ada dalam Al Qur'an, niscaya mereka akan
mengamalkan semua yang diperintahkan Nabi SAW berdasarkan

firman-Nya, "Apa-opo yong didatangkon oleh Rosul kepado komu,

malra ambillah." (Qs. Al Hasyr [59]: 7) atau ada kemungkinan pula
saat itu dia tidak ingat wasiat Rasulullah yang lain.

Pendapat paling tepat, yaitu bahwa yang dia nafikan adalah

wasiat tentang harta atau khilafah. Penafian wasiat harta didasarkan
pada faktor keadaan, sedangkan penafian wasiat tentang khilafah
adalah berdasarkan kebiasaan yang ada. Telah dinukil melalui jalur

shahih dari lbnu Abbas, ,/;'n'Ji * h, Ab'rfr (Sesungguhnya

beliau SAI{ tidak berwasiat). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi
syaibah dari jalur Arqam bin Syurahbil dari lbnu Abbas, padahal Ibnu
Abbas-lah yang meriwayatkan hadits tentang Nabi SAW bewasiat
tentang tiga hal. Adapun cara mengkompromikan kedua hadits ini
seperti yang telah disebutkan.

Al Karmani berkata" "Kata 'mewasiatkan dengan Kitab Allah',
maknanya beliau memerintahkan untuk melaksanakan Kitab Allah.
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Dia mengucapkan kata owasiat' sesara mutlak adalah untuk

menyelaraskan dengan kalimat sebelumny'a. Dengan demikian, tidak

ada kontradiksi antara penafian dan penetapan." Menurut saya (ibnu

Hajar), bahwa apa yang dia katakan jauh dari kebenaran dan terkesan

dipaksakan.

Kemudian Al Karmani berkata bahwa yang dinafikan adalah

wasiat tentang harta atau imamah (kepemimpinan), sedangkan yang

ditetapkan adalah wasiat tentang kitab Allah, yaitu mengamalkan isi

kandungannya. Perkataan Al Karmani 1'ang terakhir inilah yang

menjadi pegangan.

Keempat, hadits Aisyah RA dari Al Aswad tentang wasiat

kepada Ali RA.

?t rg ';ir i' etrybtaxo y,:iis (Disebut di hadapan

Aisyoh bahwa Ali RA adalah penerima v'asiat). Al Qurthubi berkata,

"Golongan Syi'ah telah memalsukan sejumlah hadits yang

mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mewasiatkan khilafah

kepada Ali. Maka, sejumlah sahabat menolak perkataan mereka.

Demikian pula dengan ulama-ulama sesudahnya. Di antaranya adalah

dalil yang dikemukakan oleh Aisyah. sebagaimana yang akan

disebutkan. Ali juga tidak mengakui hal itu bagi dirinya, dan tidak
juga setelah dia memegang tampuk khilafah, serta tidak disebutkan

oleh seorang pun di antara sahabat pada peristiwa Saqifah. Mereka-
yakni Syi'ah- telah melecehkan Ali pada saat mereka hendak

mengagungkannya. Karena mereka menisbatkan Ali 
-meski

keberaniannya yang demikian hebat dan ketegarannya dalam agama-
telah melakukan kepura-puraan dan taqiyah, serta tidak mau menuntut

haknya meski dia mampu melakukannya."

Ulama selain Al Qurthubi berkata, "Perkara yang tampak adalah

mereka menyebutkan di sisi Aisyah RA bahwa Nabi SAW

mewasiatkan kepada Ali tentang khilafah pada saat beliau menderita

sakit yang membawa kematiannya. Atas dasar ini, rnaka

pengingkarannya menjadi relevan. Aisyah berpatokan pada
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keberadaannya yang senantiasa mendampingi Rasulullah SAW saat

sakit hingga meninggal dunia di pangkuannya dan beliau SAW tidak
pernah berwasiat tentang itu. Maka, hal ini cukup kuat bagi Aisyah
untuk mengingkari isu yang berkembang."

Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad
yang kuat (dan Ibnu Majah menggolongkannya sebagai hadits shahih)
dari Arqam bin Syurahbil, dari Ibnu Abbas di sela-sela hadits tentang
perintah Nabi SAW 

-ketika sakit- kepada Abu Bakar untuk

menjadi imam shalat. Pada bagian akhir hadits itu disebutkan, o\i

,f ;- il 14 y ht C* lt i?, $otutullah SAW meninggal dunia

dan tidak berwasiat). Pada pembahasan tentang kematian Nabi SAW
telah disebutkan dari Umar, 't-At,*-& ;V",iO &' 

",t; l' 
J'J4cr6

(Rasulullah SAW meninggal dunia dan tidak menunjuk pengganti

[khalfah). Kemudian Imam Ahmad dan Al Baihaqi meriwyatkan
dalam kitab Ad-Dala'il dari jalur Al Aswad bin Qais, dari Amr bin
Abi Sufuan, dari Ali bahwa ketika dia unggul dalam perang Jamal, dia

berkata, a.i;lt y e.qi@- t *t Y io' .,,; )t'J'j-jo1 a6r riji r;

,fu' gonai sekalian manusia! Sesungguhnya Rasulultah SAW tidak

menjanjikan sesuatu kepada kami mengenai urusan pemerintahan
ini).

Adapun wasiat-wasiat selain yang berkenaan dengan khilafah
telah disebutkan dalam sejumlah hadits, di antaranya:

Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan

Hannad bin As-Sariy pada pembahasan tentang zuhud dan Ibnu Sa'ad
dalam kitab Ath-Thabaqat serta Ibnu Khuzaimah, semuanya dari jalur
Muhammad bin Amr, dari Abi Salamah, dari Aisyah bahwa Nabi

SAW bersabda ketika sakit yang membawa kematiannya, 'ii v;
, ei::ri ;JG U* e,U6 si,i.rJ t (Apokah yang ditakukan terhadap

emas? Aku berkata, "la ado padaku." Beliau bersabda, "Infakkonlah

ia.").
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Riwayat serupa dinukil pula oleh Ibnu Sa'ad dari jalur Abu
Hazim, dari Abu Salamah, dari Aisyah; dan dari jalur lain dari Abu

Hazim,dari Sahal bin Sa'ad, seraya ditambahkan, g.i i ,* ,;\.get.
\U:4,4.tb lXirimkanlah kepada Ali agar dia sedekahkan).Dalam

kitab Al Maghazi karya Ibnu Ishaq dari riwayat Yunus bin Bukair,
Shalih bin Kaisan telah menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri, dari

Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata, A' & yt J"i:) /i- t
,*-tt;u rq rtfr\it;!rvlr1 a;fnr'a:gJ,sl! rt $'i:s & ^li,/,.-a. t, .u
zitti 6i.'& oi:r..r{r ..,riir a';* C'!'-fl :J';;f:, -# g^ (Rasulullah SA\U

tidak berwasiat ,oo', *rnirtrr| kematiannya kecualf 3 perkara;

[yaituJ untuk setiap orang dari suku Ad-Dari, Ar-Rahawi dan Al
Asy'ari 100 wqsq{l dari [hasilJ tanah Khaibar, tidak boleh

ditinggalkan di Jazirah Arab 2 agama, dan hendaknya diteruskan
p e ng ir i man p a sukan U s am ah).

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, "Beliau
mewasiatkan 3 perkara; eryi* t; friitrl;ai'oi (hendaknya

kal ion memperlakukan utus an s e b agaima n a aku me mpe rl akukannya).
Sementara dalam hadits Ibnu Abi Aufa sebelum ini disebutkan,
"Beliau mewasiatkan dengan kitab Allah." Lalu dalam hadits Anas

yang dikutip oleh An-Nasa'i, Ahmad dan Ibnu Sa'ad disebutkan, |Uk
'*i tJjb,i)r blir 'r:;6 q &: * io' .r& ar l?t y:'zho
F.,Lii ((Jmumnya wasiat Rasulullcrh SAW ketika menjelang

kematiannya adalah shalat dan budak-budak yong kamu miliki).
Riwayat ini memiliki pendukung dari hadits Ali yang dinukil oleh
Abu Daud dan Ibnu Majah, serta satu hadits lagi dari riwayat Nu'aim
bin Yazid dari Ali sebagaiman ayang diriu'ayatkan oleh Imam Ahmad,

i)&l' *i; i6iilr.$11(Dan tunaikanlah zakcrr setelah shalat).

Hadits Anas memiliki pula pendukung yang lain dari hadits
Ummu Salamah yang dinukil oleh An-Nasa'i melalui sanad yang
jayyid. Lalu diriwayatkan oleh Saif bin Umar dalam kitab Al Futuh
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dari Ibnu Abi Mulaikah, dari hadits Aisyah, f,U", iO h' ;* 7t oi

:utt y@t i:js,*.'i f'r eet4ii; lsrrrngguhnya Nobi SAW

memperingatkan untuk v,aspada terhadap fitnah pada saat sakit yang

membawa pada kematiannyo, komitmen terhadap jamaah dan taat).

Al Waqidi meriwayatkan dari riwayat mursal Al Ala' bin
Abdurrahman bin Auf bahwa Nabi SAW berwasiat kepada Fathimah,

o';rt 9\611 1.fl ''C, 
,t\d."1 (Katakanlah "innaa lillaahi wa innaa

ilaihi raaji't/un" [sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya

kami akan kembali kepada-Nyal apabila aku meninggal dunia).

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab Al Ausath dari hadits

Abdurrahman bin Auf, "Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, berilah
wasiat kepada kami!' (yakni saat sakit yang membawa pada kematian

beliau SAW) maka beliau bersabda, ir+tt I d\\r'g{ j,rilur' \i
" -"i,

er--i P irruil; (Aku berwasiat kepada kamu dengan orang-orang

,rraolrut, yrrs pertama dari kalangan muhajirin dan anak-anak
mereka sesudoh mereka).

Dia (Al Waqidi) berkata, "Tidak diriwayatkan dari
Abdunahman kecuali melalui sanad ini, riwayat ini hanya dinukil
oleh Atiq bin Ya'qub." Akan tetapi, di dalam sanad tersebut terdapat

periwayat yang tidak diketahui keadaannya (majhul).

Dalam Sunanlbnu Majah dari hadits Ali, dia berkata, J'/|, Jtt

,r-* IrqT'tfr,/l-e' iJ r;f ri1 ,*i y ir' ,,I; itr lRasututtah

SAW bersabda, 'Apabila aku telah meninggal dunia, maks
mandikanlah aku dengan tujuh bejana dari sumur ghars').

Sumur yang dimaksud berada di Quba' dan beliau SAW biasa

minum darinya. Keterangan lebih lanjut mengenai sumur ini akan

dikemukakan pada pembahasan tentang wafatnya Nabi SAW. Dalam
Musnad Al Bazarr dan Mustadrak Al Hakim melalui sanad yang
lemah disebutkan bahwa beliau SAW berwasiat untuk dishalati
beramai-ramai tanpa ada imam.
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Di antara kedustaan golongan Rafidhah, apa yang diriwayatkan

oleh Katsir bin Yahya (salah seorang tokoh mereka) dari Abu

Awanah, dari Al Ajlah, dari Zaid bin Ali bin Al Husain, dia berkata.

"Pada hari Rasulullah SAW meninggal dunia 
-disebutkan 

kisah yang

sangat panjang- Ali masuk dan Aisyah berdiri. Ali mendekatkan

wajahnya kepada Rasulullah SAW, maka beliau memberitahukan

kepadanya 1000 pintu sebelum Kiamat, setiap satu pintu di antaranya

akan membuka lagi 1000 pintu."

Sanad riwayat ini mursal (tidak menyebutkan periwayat yang

menukil dari sumber pertama) atau mu'dhal (tidak disebutkan dalam

sanadnya 2 periwayat berturut-turut). Tapi, riwayat itu memiliki

sanad yang moushul yang dikutip oleh Ibnu Adi di dalam kitab Adh-

Dhu'afa dari hadits Abdullah bin Umar dengan sanad yang sangat

lemah. Keterangan yang berkaitan dengan hadits ini akan dijelaskan

pada bab wafatnya Nabi SAW di akhir pembahasan tentang

peperangan.

2. Seseorang Meninggalkan Ahli Waris dalam Keadaan

Berkecukupan Lebih Baik Daripada Mereka Meminta-:minta

kepada Manusia

€ a(st S&- z)G'frbrJ'oi i'; ;Vi'oi: "D 1x oi ut
,15'; C i5',-,li* r{r} * i'ei W'et{)'*i-l
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.*S ci.Ulr,.l

.s'
. zc, t. o ,/, o t,)by- lJ it " dl

4/

2742. Dari Sa'd bin Abi Waqqash RA, dia berkata, "Nabi SAW
datang menjengukku dan (ketika itu) aku berada di Makkah. Beliau
tidak suka meninggal dunia di negeri yang beliau telah berhijrah
darinya. Beliau bersabda, 'semoga Allah merahmati lbnu Afro". Aku
berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku mewasiatkan seluruh hartaku'.
Beliau SAW bersabda, 'Tidak'. Aku berkata, 'separoh?'. Beliau
bersabda, 'Tidak'. Aku berkata, 'sepertiga?' Beliau bersabda,

'Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau

meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan (kaya)

lebih baik daripoda engkau meninggalkan mereka dalam keadaan

mi s kin, menengadahkon t angan [memint a-memint aJ kepada manus ia ;
dan sesungguhnya apa saja yang engkau na/kahkan, maka itu adolah
sedekah, hingga suapan yang engkau letakkan di mulut istrimu.
Semoga Allah mengangkatmu (memperpanjang usiamu) dan memberi
manfaat segolongan manusio karenamu dan memberi mudharat
sebagian yong lain'. Ia tidak memiliki (ahli waris) saat itu kecuali
seorang anak perempuan."

Keterangan Hadits:

Demikian Imam Bukhari menyebutkan lafazh hadits dan
menjadikannya sebagai judul bab. Barangkali dia mengisyaratkan
bahwa orang yang hanya memiliki sedikit harta tidak dianjurkan
berwasiat, seperti telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

et;.li ria';2 (Dari Sa'ad bin lbrahim). Dia adalah Sa'ad bin

Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Adapun gurunya (Amir bin Sa'ad)
adalah pamannya, karena ibunya Sa'ad bin Ibrahim adalah Ummu
Kultsum binti Sa'ad bin Abi Waqqash. Sa'ad bin Ibrahim dan Amir
bin Sa'ad sama-sama berasal dari suku Zuhri, sama-sama tinggal di
Madinah, dan sama-sama sebagai tabi'in.

ejv
'osf\
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Dalam riwayat Mis'ar dari Sa'ad bin Ibrahim disebutkan, "Telah

menceritakan kepadaku salah seorang keluarga Sa'ad, dia berkata,

'Sa'ad menderita sakit...'." Nama keluarga Sa'ad yang dimaksud

telah dikutip oleh Sufuan dalam riwayatnya (yakni riwayat di atas),

sehingga riwayatnya lebih dikedepankan.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Amir oleh sejumlah periwayat

lain, di antaranya adalah Az-Zuhrt sebagaimana telah dikemukakan

pada pembahasan tentang jenazah, dan akan disebutkan kembali pada

pembahasan tentang hijrah, serta yang lainnya. Kemudian telah

dinukil pula dari Sa'ad bin Abi Waqqash oleh periwayat selain

anaknya, Amir, seperti akan disitir pada pembahasan selanjutnya.

&rult g.it-i;" pt f ir' .,t- 'nit ,8 (Nabi sAW datang

menjengukku dan aku berada di Makkah). Az-Zriui menambahkan

dalam riwayatnya, #: 'l,:tt *) U l3it y e @ada wokti haii

Wada' karena sakitku yang semakin parah). Sementara dalam

riwayatnya pada pembahasan tentang hijrah disebutkan, 
"*31 fil

?'#t # + (Karena sakit yang hampir membuatku meninggol

dunia).

Para penukil riwayat dari Az-Zubri sepakat bahwa yang

demikian itu terjadi pada saat haji Wada', kecuali Ibnu Uyainah yang

mengatakan, lk iJ o-s. (Pada saat pembebasan kota Makkah).

Riwayat Ibnu Uyainah ini dinukil oleh At-Tirmidzi dan ahli hadits

lainnya. Tapi, para pakar hadits sepakat bahwa Ibnu Uyainah

mengalami kekeliruan dalam masalah itu. Imam Bukhari menukil

melalui jalur Ibnu Uyainah pada pembahasan tentang pembagian

warisan dengan redaksi, lJ'U) @i Makkah) tanpa menyebutkan

"pembebasan". Sementara itu, aku telah menemukan landasan bagi

Ibnu Uyainah, yaitu riwayat yang dinukil oleh Ahmad, Al Bazzar,

Ath-Thabarani, Al Bukhari di dalam kitab At-Tarikh, dan Ibnu Sa'ad

dari hadits Amr bin Al Qari, r'.ia 'i^s e: *'t y \' t* !t'J'Jn1 oi
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,'JtiirlJj, 'f'r y:Fi (f it4t ,t ?: rLs ,;# Jie'; * Ai
d+ f\6 ,J\? L)')i ;b,ro J, tli' ip; $ (sesungguhnya

Rasulullah SAW datang dan meninggalkan Sa'd dalam keadaan sakit.

Beliau SALI' saat itu keluar menuju Hunain. Ketika Nabi datang dari
Ji'ranah dalam rangka umrah, maka beliau masuk menemui Sa'ad
yang saat itu sedang tidak sadarkan diri. [Tatkala sadarJ Sa'ad
berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku memiliki harta, dan

aku hanya meninggalkan ahli waris kalalah [mayit yang tidak memilik
anak dan orang tuaJ, apakah aku mewasiotkan hartaku?)

Dalam riwayat ini disebutkan, .sit lriJr, rJi aif ar 
'Ji'; 

U, 'cji

?t:Fi 
'ri.,.-, *-..;. ir' ,tii'; oi';\\' ,it' ,,t'iSa' tq6 q,'*? (Aku

berkata, 'llahai Rasulullah! Aku akan meninggal dunia di negeri
yang aku telah keluar darinya dalam rangka hijrah?' Beliau
bersabda, 'Tidak. Sungguh aku berhqrap Allah mengangkatmu dan

memberi manfoat denganmu beberapa kaum'.).

Barangkali ingatan Ibnu Uyainah berpindah dari satu hadits ke

hadits yang lain. Akan tetapi, kedua riwayat itu mungkin dipadukan

bahwa hal itu terjadi pada tahun pembebasan kota Makkah dan pada

saat haji Wada'. Pada kejadian pertama, dia tidak memiliki ahli waris
sama sekali, sedangkan peristiwa kedua, dia memiliki ahli waris
seorang anak perempuan.

q"$, gjr .pj\u'crt 'oi l-S- $i (Betiau tidak suka meninggat

dunia di negeri yang beliau telah berhijrah darinya). Kalimat ini
mungkin adalah penjelas bagi subjek maupun objek, dan kedua

kemungkinan ini cukup berdasar. Sebab, baik Rasulullah maupun

Sa'ad sama-surma tidak meny.ukai hal itu. Namun, jika ia adalah

penjelas bagi objek (yaitu Sa'ad), maka terdapat pengalihan arah

pembicaraan, karena konteks kalimat seharusnya adalah, 'ofi S\ 6an
aku tidak menyukai).
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Imam Muslim meriwayatkan dari Humaid bin Abdunahman

dari 3 orang anak Sa'ad, dari Sa'ad , C'ii 01'#' 
11 

jF,] ri ,j\i

iJ'g 'o;'rtJ u G 9 o'rA 
n1r g\\u (Dia berkata, 'Wahoi

Rasulullah! Aku khawatir meninggal dunia di tanah yong aku telah

hijrah darinya sebagaimana halnya Sa'ad bin Khaulah meninggal

dunia'-).

An-Nasa'i meriwayatkan dari Jarir bin Yazid, dari Amir bin

Sa'ad, q'*:,u;ir ,aifui ec6zJ? /|ti;;At',f @trn tetapi

yang mengecewakan Sa'ad bin Khaulah meninggal dunia di negeri

yang ia telah hijrah darinya). An-Nasa'i meriwayatkan pula dari

Bukair bin Mismar, dari Amir bin Sa'ad (sehubungan dengan hadits

ini), "Sa'ad berkata, tt ,l ,j6 v4L c,',*tl €)t c')\u. bliiirr 'J'iit-,'l
/^

Jtit a1t gt3 (Lltahai Rasulullah! Aku (akan) meninggal dunia di tanah

yang aku hijrah darinya?' Beliau bersabda, 'Tidak, insya Allah
Ta'ala'). Penjelasan yang berkaitan dengan tidak disukainya

meninggal dunia di negeri yang seseorang telah hijrah darinya akan

disebutkan pada pembahasan tentang hijrah.

*(-ib;it At ?;:)'6 (semoga Allah merahmati lbnu Afra^).

Demikian yang disebutkan dalam riwayat ini. Sementara dalam

riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari

Suffan, :t:;t{ir;i, i'r1r\,?';:*, y a,' ,}:" H' ja
(beliau bersabda, "semogo Allah merahmati Sa'ad bin Afra'." [di
ucapkan sebanyak 3 kalifi.

Menurut Ad-Dawudi, kalimat 'Ibnu Afra' tidak akurat.

Sementara Ad-Dimyati berkata, "Ini adalah kekeliruan, karena yang

terkenal adalah 'Ibnu Khaulah'." Dia menambahkan, "Barangkali

kekeliruan berasal dari Sa'ad bin Ibrahim, karena Az-Zuhri lebih

pakar darinya dan dia mengatakan 'Sa'ad bin Khaulah'." Dia hendak

mengisyaratkan kepada apa yang tercantum dalam riwayat Az-Zlil:rl

dengan lafazh. oi'nY":it iu' ,b it J"*;'d G.r-d'e i'it'ift f
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'e3;)CLi 
(Akan tetapi yang mengecewakan Sa'd bin Khaulah,

Rasulullah SAW melakukan ritsat untuknya bahwa ia meninggal

dunia di Makkah).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa saya baru menyebutkan
periwayat yang menyetujui riwayat Az-Zuhri, dan Sa'ad bin Khaulah

inilah yang disebut-sebut oleh para penulis kitab Al Maghazi
(peperangan) sebagai salah seorang peserta perang Badar dan

meninggal dunia ketika haji Wada'. Sebagian mereka menyebutnya

dengan nama "Khauli". Sementara itu, Ibnu At-Tin mengemukakan

pandangan yang cukup ganjil, dia menukil dari Al Qabisi bahwa nama

orang yang dimaksud adalah "Khawalah".

Dalam riwayat Ibnu Uyainah di dalam pembahasan tentang
harta warisan disebutkan, "Suffan berkata, 'Sa'ad bin Khaulah adalah

seorang laki-laki dari bani Amir bin Lu'ay'." Ibnu Ishaq menyebutkan
bahwa Sa'ad bin Khaulah adalah sekutu bani Amir bin Lu'ay,
kemudian menjadi sekutu pula bagi Abu Rahm bin Abdil Uzza. Ada
pula yang mengatakan bahwa dia termasuk orang Persia yang menetap

di Yaman. Berita tentangnya akan disebutkan pada perang Badar di
dalam pembahasan tentang peperangan ketika membicarakan hadits

Sabi'ah Al Aslamiyah. Kemudian hadits Sabi'ah Al Aslamiyah akan

diulas pada bab "iddah" di bagian akhir pembahasan tentang nikah.

Al-Laits bin Sa'ad menegaskan dalam kitabnya ArTarikh dari
Yazid bin Abi Habib bahwa Sa'ad bin Khaulah meninggal dunia pada

haji Wada'. Keterangan seperti ini pula yang termaktub dalam kitab
hadits shahih, berbeda dengan mereka yang mengatakan bahwa dia
meninggal dunia ketika berlangsungnya perjanjian damai (perjanjian

Hudaibiyah) bersama kaum Quraisy tahun ke 7 H.

Abu Abdillah bin Abi Al Khishal (seorang penulis yang

masyhur) mengatakan pada catatan kaki dalam kitab Shahih Bukhari
bahwa kemungkinan yang dimaksud dengan "Ibnu Afra"' adalah Auf
bin Al Harits, saudara Mu'adz dan Mu'awwidz, yakni anak-anak dari

I Menyebut-nyebut kebaikan mayil. Wallahu a'lam. Penerj
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Afra' (ibu mereka). Adapun hikmah penl'ebutannya adalah apa yang

dikatakan oleh Ibnu Ishaq bahwa dia berkata pada peristiwa Badar, 6

^t, e o1r iixr iis ,r'r.v'tdt elJi"$-ti 'j6 \y q 'lLt "!-i-
|)-t ,;t'S;u5 l,lpakah yang menyebabkan Rabb tertawa dari hamba'

Nya?" Ia berkata, "Dia membenamkan tangannya di tengah musuh

dengan menyingkap bajunya, lalu dia melepaskan baiu besi yang ada

padanya dan berperang hingga terbunuh).

Maka, ada kemungkinan setelah Nabi SAW melihat kerinduan

Sa'ad bin Abi Waqqash terhadap kematian, dan beliau mengetahui

bahwa Sa'ad masih akan hidup hingga memegang jabatan di

pemerintahan, maka beliau menyebutkan Ibnu Afra' dan kecintaannya

terhadap kematian dan keinginannya untuk mati syahid, sebagaimana

suatu perkara disebutkan karena memiliki kesepadanan dengan

perkara lain. Untuk itu disebutkan Sa'ad bin Khaulah, karena dia telah

meninggal dunia di Makkah, negeri yang telah ditinggalkannya dalam

rangka hijrah, lalu disebutkan pula Ibnu Afra' seraya memuji

kematiannya.

Pandangan ini tertolak oleh nash hadits yang menyebutkan

"Sa'ad Ibnu Afra"'. Maka, hilanglah kemungkinan bahwa yang

dimaksud adalah Auf. Di samping itu, tidak ditemukan pada satupun

di antara jalur periwayatannya yang menyatakan Sa'ad bin Abi

Waqqash menginginkan kematian, bahkan padq sebagian jalur

periwayatan itu terdapat keterangan sebaliknya, yt'J'btr 
"i'Jvi 

6J'^fi

t;s t*'o?6oir pj'lu c'rli 01'+ 'jui tarSi v :ibs * nt ,P
{'t; ';.';l;'oG (Dia (Sa'ad) menangis, maka Rasulullah SAl4

bertanya kepadanya, 'Apakah yong membuatmu menangis?' Dia

berkata, 'Aku khawatir meninggal dunia di negeri yang aku telah

berhijrah darinya sebagaimana halnya sa'ad bin Khqulaft'.). Riwayat

ini terdapat dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Begitu pula sumber hadits

ini hanya satu, dan hukum asal menyatakan suatu peristiwa terjadi
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hanya sekali. Maka, kemungkinannya sangat jauh sekiranya dalam

nash itu ditegaskan bahwa yang dimaksud adalah Auf bin Afra'.

ArTaimi berkata, "Ada kemungkinan ibu dari orang yang

bernama Ibnu Afra' memiliki 2 nama, salah satunya adalah Khaulah
dan yang satunya adalah Afra'." Ada kemungkinan pula salah satunya

adalah nalna dan yang satunya lagi adalah julukan. Atau salah satunya

adalah nama ibunya dan yang lain adalah nama bapaknya atau

kakeknya. Tapi, kemungkinan paling dekat yaitu bahwa "Afra"'
adalah nama ibunya, sedangkan yang satunya adalah nama bapaknya,

karena adanya perbedaan mereka dalam menentukan antara Khaulah
atau Khauli.

Adapun riwayat Az-Zulri "Rasulullah SAW melakukan ritsat
untuknya... dan seterusnya", dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr, "Para
ahli hadits mengatakan bahwa kalimat 'Rasulullah SAW melakukan
ritsa... ' adalah perkataan Az-Zrfiri." Ibnu AI Jauzi dan selainnya
berkata, "Kalimat itu berasal da.'i Az-Zuhri dan disisipkan ke dalam
hadits."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan mereka berpatokan
pada riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dari lbrahim bin Sa'ad, dari
Az-Zulxi, dimana kalimat tersebut dipisahkan langsung dari matan
hadits. Akan tetapi, dalam riwayat Imam Bukhari pada pembahasan

tentang doa-doa disebutkan dari Musa bin Ismail, dari Ibrahim bin
Sa'ad di bagian akhirnya, "Akan tetapi yang mengecewakan Sa'ad bin
Khaulah". Sa'ad berkata, "Rasulullah SAW melakukan ritsa'
untuknya...." Riwayat ini sangat tegas menisbatkan kalimat itu kepada
Sa'ad bin Abi Waqqash, sehingga tidak patut untuk menetapkan
bahwa itu adalah kalimat periwayat yang disisipkan ke dalam hadits.

Dalam riwayat Aisyah binti Sa'ad dari bapaknya (yang akan

disebutkan pada pembahasan tentang ath-thibb) terdapat tambahan, p
,'o;fu U ef, $iL .iit.il' ,j,i 'j ,*r rr.e.r'y'j 

"* 
Jb iu" e.,

I Menyebut-nyebut kebaikan mayit. Wallahu a'lam. penerj.
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\at";.'rqi ajl 6 ilrt (Xu*rdian beliau meletakkan tangannyu di atas

dahiku, lalu beliau mengusap wajah dan perutku, setelah itu heliau

bersabda, 'Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakan boginya

hijrahnya'. Sa'ad berkata, 'Aku masih terus merasakan rasa

dinginnya'.).

Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Humaid bin

Abdurrrahman disebutkan, riil, -i3r Sifr 'j66 #biirr ii6 , C
(Aku berkata, 'Doakanlah kepada Allah agar menyembuhkonku'.

Maka beliau berdoa, "Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad".) diucapkan

sebanyak tiga kali.

tf .J.! s*1i At'Jpr 6- (Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Aku

mewasiatkan seluruh hartaku?"). Dalam riwayat Aisyah binti Sa'd

dari bapaknya pada pembahasan tentang pengobatan disebutkan,

dti n&r}"r-biltii (Apakah aku menyedekahkan 2/3 hartaku?).

Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Az-Zuhri.

Kalimat "Apakah aku menyedekahknn" memiliki 2

kemungkinan (yaitu langsung atau setelah meninggal dunia), berbeda

dengan kalimat "Apakah aku berwasiat". Akan tetapi sumber hadits

ini hanya satu, maka harus dipahami dalam arti "setelah meninggal

dunia" untuk mengompromikan kedua riwayat itu.

Kalimat "Apakah aku bersedekah dijadikan pegangan oleh

ulama yang mengatakan bahwa sedekah orang yang sakit masuk pada

ll3 harta peninggalannya, dan mereka memahami sebagai pemberian

yang langsung diserahkan selagi hidup. Akan tetapi, pernyataan

mereka ini perlu ditinjau lebih lanjut berdasarkan penjelasan yang

telah saya paparkan.

Mengenai perbedaan pertanyaan, barangkali pada awalnya Sa'ad

bertanya tentang (hukum) menyedekahkan seluruh hartanya,

kemudian dua pertiga hartanya, lalu separoh hartanya, dan terakhir

beliau bertanya tentang (hukum) menyedekahkan sepertiga hartanya.

Semua yang disebutkan telah ditemukan pada riwayat Jarir bin Yazid
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yang dikutip oleh Imam Ahmad dan dalam riwayat Bukair bin Mismar
yang dikutip oleh An-Nasa'i, keduanya dari Amir bin Sa'ad. Begitu
pula dalam riwayat keduanya dari jalur Muhammad bin Sa'ad dari
bapaknya (Sa'd bin Abi Waqqash); dan dari Hisyam bin Urwah, dari
bapaknya, dari Sa'd bin Abi Waqqash.

-.trltrt,.,trto,

!:-f C liJt3 ,e-LJti :Jr! ..:.Iir :'*ll' llku berkata, "sepertiga?"

Beliau bersabda, "sepertiga, dan sepertiga itu banyak."). Demikian
yang disebutkan dalam kebanyakan riwayat. Sementara dalam riwayat

Az-Zubripada pembahasan tentang hijrah disebutkan , ,'& { Jdr j6
, t ,t'# c-ldt1 (Beliau bersabda, 'sepertigo, wahai Sa'ad, dan sepertiga

itu banyak'.). Dalam riwayat Mush'ab bin Sa'ad dari bapakny u,y*F,
dinukil oleh Imam Muslim disebutkan,"f ,>lltt,iii:JtI fd-LJti:ilt
(Aku berkata, 'Sepertiga?' Beliau bersabda, 'Ya, dan sepertiga itu
bonyak'.). Dalam riwaylt liry{ binii Sa'ad dari bapaknya di bab

berikut disebutkan, "1 ti";S c.liJri,e-lJr :JU (Beliau bersabda,

'Sepertiga, dan sepertiga itu besar atau banyaft'.). Serupa dengan ini
dikutip oleh An-Nasa'i dari jalur Abu Abdurrahman As-Sulami dari

sa'ad, '*7ui 
'j6 y S.q,i:ii r;(i ,j,i .1, :'Ci ra"1i :')ui

l'!{}.(Beliau bertanya, 'Apakah engkau telah membuat wasiat?' Aku

berkata, 'Ya!' Beliau bertanya, 'Berapa?' Aku menjawab, 'Hartaku

seluruhnya'. Beliau bertanya, 'Apakah yang engkau tinggalkan untuk

anakrnu? ). Kemudian dalam riwayat ini disebutkan pula, ,$urftt
'S \l ry'dir, c--ijry n'ri i,rws s-:, ,J'jit J:fr.1r; ci ,j6

(Berwosiatlah dengan sepersepuluh. Kami pun terus berdialog hingga
beliau bersabda, "Berwasiatlah dengan sepertiga harta, dan
sepertiga itu banyak atau besor. "). Redaksi ini merupakan keraguan
dari periwayat. Adapun yang tercantum pada kebanyakan riwayat
adalah, "# @anyak).Maksudnya, sepertiga itu banyak dibandingkan

dengan yang kurang darinya. Perbedarin pendapat mengenai hal ini
akan saya sebutkan pada bab berikutnya.
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Kemungkinan makna sabda beliau SAW "Dan sepertiga itu
banyak'', adalah menjelaskan tentang bolehnya bersedekah dengan

sepertiga harta, tapi yang lebih utama adalah kurang dari sepertiga,

dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Makna inilah yang pertama kali
dipahami dari kalimat tersebut. Ada kemungkinan yang dimaksud

adalah menjelaskan bahwa menyedekahkan sepertiga harta itu lebih
sempurna, yakni lebih banyak pahalanya. Adapula kemungkinan

maknanya adalah "sepertiga itu banyak bukan sedikit", dan inilah
makna yang lebih tepat menurut Imam Syaf i. Maksudnya, banyak itu
merupakan perkara yang relatif. Adapun Ibnu Abbas lebih condong

kepada makna yang pertama, seperti akan disebutkan pada bab

berikutnya.

'el 
'i"t (Ahli warismu). Az-Zain bin Al Manayyar berkata,

"Hanya saja Nabi SAW menggunakan kata 'ahli waris', dan tidak
mengatakan 'Engkau meninggalkan anak perempuanmu', padahal saat

itu Sa'ad tidak memiliki ahli waris yang lain kecuali seorang anak
perempuan, karena ahli waris saat itu belum pasti. Sebab Sa'ad

mengucapkan perkataannya atas dasar bahwa dirinya akan meninggal

dunia karena sakit tersebut dan anak perempuannya akan

ditinggalkannya sehingga mewarisinya, padahal tidak mustahil jika
anak perempuannya meninggal dunia lebih dahulu. Oleh karena itu,
Nabi SAW memberi jawaban yang mencakup 2 keadaan sekaligus,

yaitu kata 'ahli warismu', tanpa mengkhususkan anak perempuan atau

yang lainnya."

Al Fakihi (pensyarah kitab Al Umdah) berkata, "Hanya saja

digunakan kata 'ahli waris', karena Nabi SAW telah mengetahui

bahwa Sa'ad akan hidup (sembuh) dan mendapatkan anak-anak selain

anak perempuan yang telah ada, dan demikianlah yang terjadi. Setelah

itu, Sa'ad dikaruniai 4 anak, tetapi saya tidak mengetahui nama-nama

mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa dalam hadits tersebut Nabi
tidak mengucapkan "Engkau meninggalkan anak perempuanmu",

karena ahli waris Sa'ad tidak hanya anak perempuannya, bahkan
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saudara laki-lakinya (yakni Utbah bin Abi waqqash) memiliki anak
saat itu, di antara mereka adalah Hasyim bin Utbah (seorang sahabat
yang terbunuh saat perang Shiffin). Oleh karena itu, sangat tepat
digunakan kata "ahli waris" agar mencakup padanya anak
perempuannya dan ahli waris lainnya sekiranya Sa,ad meninggal
dunia saat itu atau sesudahnya.

Adapun perkataan Al Fakihi "setelah itu Sa,ad dikaruniai 4
anak, tetapi saya tidak mengetahui nama-nama mereka,, merupakan
sikap yang tidak teliti, karena nama-nama mereka disebutkan
langsung sebagai periwayat hadits ini, sebagaimana dinukil oleh Imam
Muslim, yaitu: Amir, Mush'ab dan Muhammad, yang semuanya
menukil dari bapak mereka (Sa'ad bin Abi waqqash). Di tempat lain
disebutkan pula nama anaknya yang lain, yaitu Umar bin Sa,ad.
Ketika nama ketiga anak Sa'ad tercantum dalam kitab shahih Muslim,
maka Al Qurthubi hanya menyebutkan tiga nama itu. Kemudian
dalam pembicaraan sebagian syaikh kami ditemukan pernyataan yang
mengkritik pernyataan itu dengan menyatakan bahwa Sa'ad memiliki
4 orang anak laki-laki selain ketiga orang yang disebutkan tadi, yaitu:
Umar, Ibrahim, Yahya dan Ishaq.

Penyebutan nama-nama mereka dinisbatkan kepada Ibnu Al
Madini dan selainnya. Akan tetapi, Ibnu Sa'ad telah menyebutkan
bahwa Sa'ad memiliki anak laki-laki selain 7 narna di atas, dan
mereka adalah: Abdullah, Abdurrahman, Amr, Imran, Shalih, Utsman,
Ishaq Al Ashghar, Umar Al Ashghar, Umair dan lainnya, dan
menyebutkan pula nama anak-anak perempuannyayang berjumlah 12

orang. Seakan-akan Ibnu Al Madini hanya menyebutkan mereka yang
meriwayatkan hadits.

,ru3r o;rk" (Menengadahknn tangan [minta-minral kepada

manusia). Yakni, mereka meminta-minta dengan menadahkan telapak
tangan mereka. Dikatakan, takaffafa an-naas - istakaffa artinya
seseorang menadahkan tangannya untuk meminta, atau meminta apa
yang dapat menahan rasa lapamya, atau meminta makanan segenggam
demi segenggam. Dalam riwayat Az-zuhri disebutkan bahwa Sa'ad
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berkata, )U tt t:ii patu orang yang memiliki harta). Hal serupa

terdapat pula dalam riwayat Aisyah binti Sa'ad pada pembahasan

tentang pengobatan. Kalimat ini memberi asumsi bahwa hartanya

cukup banyak.

Pemilik harta yang banyak bila menyedekahkan sepertiga atau

setengah hartanya dan meninggalkan sepertiganya untuk anak

perempuannya dan yang lainnya, maka mereka tidak dikatakan

miskin. Akan tetapi yang demikian itu hanya berdasarkan suatu

perkiraan, sebab keberadaan harta yang banyak hanya didasarkan pada

perkiraan itu. Dalam hal ini, bila orang yang sakit menyedekahkan dua

pertiga hartanya, kemudian hidupnya masih panjang dan hartanya

terus berkurang hingga habis, maka wasiat dapat membawa mudharat

bagi ahli waris. Oleh karena itu, syariat mengembalikannya kepada

ukuran yang sedang, yaitu sepertiga bagian.

"zsl-l $| *',1'ei W'SJb (dan sesungguhnya apa saja

yang engkau na/kahkan, maks itu adalah sedekah). Kalimat ini

dikaitkan dengan kalimat "sesungguhnya engkau meninggalkan ahli

warismu...", dan ini merupakan alasan larangan mewasiatkan harta

lebih dari sepertiga. Seakan-akan dikatakan, "Janganlah engkau

lakukan, karena bila engkau meninggal dunia, maka engkau

meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan; dan jika

engkau masih hidup, maka engkau dapat menyedekahkannya dan

menafkahkannya, sehingga engkau mendapatkan pahala dalam 2

keadaan sekaligus."

Dalam riwayat ini disebutkun"ti:.r:o 69 $rtunssuhnya ia adalah

sedeknh). Sementara dalam riwayat Az-Zuhri disebutkan , ',# 
U 

'dlt

4r!7i ft Ar ."i Vr{r+'erui giaoUoh engkau menaJkahkan suatu

naftah untuk mencari wajah (ridha) Allah melainkan engkau diberi

pahala karenanya)." Dalam hadits ini diberi batasan dengan "mencari

wajah Allah". Adanya pahala dikaitkan dengannya (mencari wajah

Allah). Dari sini disimpulkan bahwa pahala perbuatan yang wajib
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dapat bertambah karena niat, sebab memberi nafkah kepada istri
adalah wajib dan dengan melakukannya akan mendapatkan pahala.

Jika diniatkan untuk mencari wajah Allah, niscaya pahalanya akan

bertambah. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abi Jamrah. Dia juga

berkata, "Disebutkannya 'nafkah' adalah sebagai contoh kebaikan
lainnya."

t c!

aJ,.elJt u;- thingga suapan). Pembicaraan tentang hukum nafkah

terhadap istri akan disebutkan lebih lanjut pada pembahasan tentang

nafkah. Adapun sisi keterkaitan kalimat "dan sesungguhnya apa saja
yang engkau noJkahkan maka io adalah sedekah..." dan seterusnya

dengan masalah wasiat adalah bahwa pertanyaan Sa'ad memberikan
asumsi bahwa dirinya menginginkan pahala yang banyak. Ketika Nabi
melarang melebihkan dari sepertiga, maka dikatakan kepada Sa'ad -dalam rangka menghiburnya- bahwa semua yang dia lakukan pada

hartanya termasuk sedekah meskipun nafkah yang wajib selama
dilakukan karena mengharapkan keridhaan Allah. Barangkali
disebutkannya "istri" secara khusus, dikarenakan memberi nafkah
kepada istri itu berlangsung terus-menerus, berbeda dengan yang

lainnya.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Di sini terdapat keterangan bahwa
pahala dalam berinfak disyaratkan harus dengan adanya niat yang
benar dan demi mencari keridhaan Allah. Hal ini cukup berat bila
berhadapan dengan keinginan syahwat, padahal pahala yang dimaksud
tidak didapatkan hingga dilakukan karena Allah dan membersihkan
maksud ini dari hal-hal yang mengotorinya." Ia juga berkata, "Bisa
juga hal ini menjadi dalil bahwa apabila maksud menunaikan segala

kewajiban adalah untuk mencari ridha Allah, niscaya akan diberi
pahala, sebab kalimat 'hingga suapan yang engkau letakkan di mulut
istrimu' tidak mengkhususkan sesuatu yang tidak wajib. Adapun kata

u!- thtngga) di sini merupakan penekanan untuk mendapatkan pahala

tersebut sesuai dengan maknanya, seperti dikatakan 'telah datang para
ja*aah haji hingga pejalan kaki'."
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|li';-bf i,r ,u--;'1 (Semoga Allah mengangkatntu). Yakni

memperpanjang usiamu; dan demikianlah yang terjadi, karena Sa'ad

tetap hidup sesudah itu lebih dari 40 tahun bahkan hampir 50 tahun.

Dia meninggal dunia pada tahun 55 atau 58 H. Pendapat terkahir
inilah yang masyhur. Maka, dia hidup setelah haji Wada' sekitar 45

atau 48 tahun.

o);r ur'*r",fi +'& 6on memberi manfaat segolongan

manusia karenamu dan memberi mudharat sebagian yang lain).
Yakni Allah memberi manfaat dengan sebab engkau kepada kaum
muslimin berupa harta rampasan perang dari negeri-negeri kaum
musyrikin yang akan ditaklukkan oleh Allah di bawah

kepemimpinanmu. Lalu Allah memberi mudharat dengan sebab

engkau kepada orang-orang musyrik dengan membinasakan mereka di
tanganmu.

Ibnu At-Tin mengklaim bahwa yang dimaksud dengan

"memberi manfaat" adalah penaklukan-penaklukan di bawah

komandonya, seperti peristiwa Al Qadisiyah dan lain-lain. Sedangkan

yang dimaksud dengan "memberi mudharat" adalah kepemimpinan
anaknya yang bernama Umar bin Sa'ad atas pasukan yang membunuh
Al Husain bin Ali dan orang-orang yang bersamanya.

Perkataan ini tertolak karena memaksakan penakwilan tanpa ada

faktor yang mengharuskannya, yaitu memahami "mudharat" sebagai

perbuatan yang dilakukan oleh anaknya, padahal "mudharat" yang

dimaksud telah terjadi dari dirinya terhadap orang-orang kafir.
Pendapat yang lebih kuat dari itu adalah riwayat yang dinukil oleh
Ath-Thahawi dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj, dari bapaknya,

bahwa dia bertanya kepada Amir bin Sa'ad tentang makna sabda Nabi
SAW ini, maka dia berkata, "Ketika Sa'ad memegang pemerintahan

di Irak, maka dihadapkan kepadanya satu kaum yang telah murtad,

lalu dia menyuruh mereka bertaubat. Sebagian kaum itu bertaubat dan

sebagian lagi menolak, lalu Sa'ad membunuh mereka. Manfaat pun
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didapatkan oleh orang-orang yang bertaubat dan mudharat didapatkan
oleh mereka yang menolak untuk bertaubat'."

Sebagian ulama berkata, "Kata 'g (semoga) meski

menunjukkan harapan, tetapi jika datangnya dari Allah maka menjadi
sesuatu yang pasti. Demikian pula umumnya jika diucapkan oleh
Rasulullah SAW."

t.{' ')l L-:|'t-'i'6ti31Oi, tidak memiliki [ahli warisJ saat itu

kecuali seorang anak perempuan). Demikian yang terdapat dalam
riwayat Az-ZulrL Hal serupa disebutkan pula dalam riwayat Aisyah
binti Sa'ad, bahwa Sa'ad berkata, i-tj"At'ly47[j (Dan tidak ada

yang mewqrisiku kecuali seorang anak perempuan).

Imam An-Nawawi dan yang lainnya berkata, "Maksudnya, tidak
ada yang mewarisiku dari anak atau ahli waris yang khusus, atau dari
kalangan wanita'. Jika tidak seperti itu, maka Sa'ad memiliki ahli
waris yang tergolong ashabah (ahli waris yang mendapat sisa harta
warisan) dan jumlah mereka sangat banyak, karena dia berasal dari
bani Zuhrah." Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah; tidak
ada yang mewarisiku di antara ahli waris yang memiliki bagian
tertentu (ashabul furudh). Atau, ia menyebutkannya secara khusus
dengan makna "tidak ada yang mewarisiku di antara orang-orang yang
aku khawatirkan tersia-siakan dan lemah kecuali dia". Atau Sa'ad
mengira anak perempuannya akan mewarisi seluruh hartanya. Atau,
Sa'ad menganggap separuh hartanya telah cukup banyak bagi anak
perempuannya.

Nama anak perempuan yang dimaksud --dikatakan oleh
sebagian orang yang kami jumpai- adalah Aisyah. Sekiranya riwayat
ini akurat, maka dia bukan Aisyah binti Sa'ad yang menukil hadits ini
dalam riwayat Imam Bukhari pada pembahasan berikut dan
pembahasan tentang pengobatan. Aisyah binti Sa'ad yang menukil
riwayat ini tergolong tabi'in dan diberi umur panjang hingga zaman
Imam Malik, dan Imam Malik pun telah menerima riwayat darinya.
Aisyah wafat pada tahun 117 H. Akan tetapi, para ahli nasab tidak
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2.

3.

menyebutkan bahwa Sa'ad memiliki seorang anak perempuan

bernama Aisyah selain periwayat hadits ini. Para ahli nasab itu
menyebutkan bahwa anak perempuan Sa'ad yang tertua adalah Ummu
Al Hakam Al Kubra dan ibunya adalah binti Syihab bin Abdullah Al
Harits bin Zuhrah. Mereka menyebutkan pula anak-anak perempuan
yang lain, dan ibu-ibu mereka lebih akhir masuk Islam setelah Nabi
SAW meninggal dunia. Prediksi paling kuat adalah bahwa anak

perempuan Sa'ad dalam hadits itu adalah Ummu Al Hakam Al Kubra,
karena Sa'ad menikah dengan ibunya lebih awal. Tapi, Saya belum
melihat ulama yang membahas masalah ini secara detail.

Pelaiaran yang dapat diambil:

1. Imam dapat menjenguk orang yang kedudukannya lebih rendah

darinya, dan kunjungan ini semakin ditekankan apabila sakitnya
bertambah parah.

Meletakkan tangan di atas dahi orang sakit lalu mengusap
wajahnya serta bagian badannya yang sakit dan

menenteramkannya dengan mengharapkan umurnya panjang.

Orang yang sakit boleh memberitahukan penyakit yang diderita
dan rasa sakit yang dialami selama tidak diiringi oleh rasa

kecewa dan tidak ridha. Bahkan, hal itu dianjurkan dengan

maksud minta didoakan atau diobati.

Memberitahukan keadaan penyakit dan rasa sakit yang

dirasakan tidak menafikan sifat sabar; dan bila hal ini
diperbolehkan saat sakit, apalagi setelah sembuh.

Amal kebaikan dan ketaatan apabila ada yang tidak dapat

dicapai, maka perbuatan lainnya dapat menempati posisinya dari
segi pahala, bahkan terkadang melebihinya, sebab Sa'ad

khawatir akan meninggal dunia di negeri yang dia telah hijrah
darinya sehingga luput sebagian pahala hijrahnya. Maka, Nabi
SAW memberitahukan kepadanya bahwa meski dia tertinggal di
negeri yang dia telah hijrah darinya, namun bila melakukan

4.

5.

4L6 - FATHUL BAARI



6.

amal-amal shalih seperti haji, jihad dan lain-lain, maka dia akan

mendapatkan pahala yang menggantikan pahala yang luput

darinya dari sisi yang lain.

Boleh mengumpulkan harta yang banyak asalkan sesuai

syaratnya, karena kalimat "aku orang yang memiliki harta"

berasumsi kepada harta yang banyak; bahkan hal ini telah

dinyatakan dengan tegas dari jalur lain, yaitu "dan aku memiliki
harta yang banyak".

Anjuran untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan berbuat

baik kepada kerabat.

Mempererat hubungan dengan orang yang lebih dekat

kekerabatannya lebih utama daripada yang jauh.

Berinfak di tempat-tempat kebaikan, karena perkara mubah

yang dimaksudkan untuk mencari ridha Allah akan menjadi
(bernilai) ketaatan. Nabi SAW menyitir hal ini dengan

menyebutkan perkara duniawi yang paling kecil dan lumrah,
yaitu menyuapkan makanan di mulut istri, dimana hal ini
umumnya tidak terjadi melainkan dalam rangka bercanda dan

bermesraan, tetapi meski demikian tetap diberi pahala kepada

pelakunya jika niatnya benar. Lalu, bagaimana halnya dengan

perkara yang lebih besar dari itu?

Larangan memindahkan mayit dari satu negeri ke negeri lain.
Sebab bila yang demikian disyariatkan, niscaya Nabi SAW akan

memerintahkan untuk memindahkan Sa'ad bin Khaulah. Hal ini
dikatakan oleh Al Khaththabi.

Seseorang yang tidak memiliki ahli waris boleh mewasiatkan

lebih dari sepertiga hartanya, berdasarkan sabda Nabi SAW, tf
;+1'AJ)') ;ij (Engkau meninggatkan ahli warismu dalam

keadaan berkecukupan). Secara implisit orang yang tidak
memiliki ahli waris boleh mewasiatkan hartanya lebih dari
sepertiga hartanya, sebab tidak ada ahli waris yang

7.

8.

9.

10.

I l.
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dikhawatirkan akan jatuh miskin. Tapi, pendapat ini ditanggapi

bahwa kalimat itu bukan untuk memberi alasan secara murni,

tetapi hanya mengarahkan kepada yang lebih baik dan

bermanfaat. Sekiranya dimaksudkan memberi alasan secara

murni, maka diperkenankan pula mewasiatkan harta lebih dari

sepertiga bagi mereka yang ahli warisnya berkecukupan, dan

wasiat ini akan dilaksanakan meski tidak diizinkan oleh mereka,

padahal tidak seorang pun yang berpendapat demikian.

Kalaupun kalimat tersebut bermaksud memberi alasan secara

murni, maka hendaknya dipahami kepada yang kurang dari itu
dan bukan melebihinya. Seakan-akan disyariatkan untuk

mewasiatkan sepertiga harta; dan setiap kali orang yang

membuat wasiat mengurangi dari jumlah sepertiga bagian, maka

itu lebih utama, khususnya bagi mereka yang meninggalkan ahli

waris tidak dalam keadaan berkecukupan. Maka, Nabi SAW
mengingatkan Sa'ad akan hal itu.

Menutup pintu yang menyebabkan kerusakan berdasarkan sabda

Nabi SAW, '6rr zzi 

-b'ib\;\ 
(Janganlah Engkou

mengembalikan mereka ke belakang [kekufuranJ mereka). Hal
ini diucapkan oleh Nabi SAW agar seseorang tidak menjadikan

sakit sebagai legitimasi kecintaannya terhadap negerinya.

Pernyataan ini dikemukakan oleh Ibnu Abdil Ban.

Membatasi keterangan Al Qur'an yang bersifat mutlak dengan

Sunnah. Allah SWT berfinnan, "Setelah wasiat yang dibuat

atau utong. " Allah menyebutkan wasiat tanpa batasan apapun.

Lalu, Sunnah membatasi wasiat pada sepertiga harta warisan.

Barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka tidak
patut untuk kembali kepadanya atau kepada sebagiannya atas

kemauan sendiri.

Menyesali luputnya sesuatu yang dapat mendatangkan pahala.

Sehubungan dengan ini dinukil hadits yang berbunyi, 'iir:' 7t
"aii 

lBorongriapa merasa susah karena keburukannya).

12.

13.

t4.

15.
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16.

17.

18.

19.

Barangsiapa luput darinya suatu kebaikan, hendaknya bersegera

menutupinya dengan perbuatan lain.

Menghibur seseorang yang luput darinya suatu kebaikan dengan

menjanjikan kebaikan yang lebih baik, berdasarkan isyarat Nabi

SAW kepada Sa'ad untuk mengerjakan amal-amal shalih

sesudah itu.

Diperbolehkan bersedekah dengan seluruh harta bagi mereka

yang diketahui memiliki kesabaran dan tidak memiliki orang

yang wajib dinafkahi. Masalah ini telah dibahas pada

pembahasan tentang zakat.

Meminta penjelasan tentang perkara yang memiliki berbagai

kemungkinan, karena menurut Sa'ad -ketika dilarang

menyedekahkan seluruh harta- apabila tidak disedekahkan

seluruhnya, ada kemungkinan terlarang dan ada pula

kemungkinan diperbolehkan. Untuk itu, dia meminta penjelasan

lebih lanjut.

Memperhatikan kemaslahatan ahli waris.

Pernyataan syara' untuk satu orang berlaku untuk semua orang

mukallaf (telah dikenai beban syariat) yang memiliki keserupaan

dengannya, berdasarkan kesepakatan para ulama yang berhujjah

dengan hadits Sa'ad meskipun ungkapan syara' hanya ditujukan

kepada Sa'ad dalam bentuk tunggal. Adapun mereka yang

mengatakan bahwa ketetapan itu berlaku khusus bagi Sa'ad dan

orang-orang yang sepertinya, yaitu mereka yang meninggalkan

ahli waris yang lemah, atau apa yang ditinggalkannya hanya

sedikit. sebab anak perempuan biasanya disukai karena harta

tersebut, dan bila tidak memiliki harta tidak disukai, maka

mereka ini telah melakukan kekeliruan.

Barangsiapa meninggalkan harta yang sedikit, maka lebih utama

tidak berwasiat dan membiarkan harta untuk ahli waris. Hanya

saja para ulama berbeda pendapat tentang batasan yang sedikit,

20.

21.

22.
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23.

24.

25.

26.

seperti telah dikemukakan pada awal pembahasan tentang

wasiat.

Hadits ini dijadikan dalil oleh At-Taimi untuk menunjukkan

keutamaan kaya daripada miskin, akan tetapi pernyataan ini

perlu ditinjau lebih lanjut.

Hendaknya berlaku adil di antara ahli waris dan memperhatikan

keadilan dalam berwasiat.

Sepertiga merupakan batasan yang banyak, dan hal ini telah

dijadikan patokan oleh para ahli fikih dalam masalah selain

wasiat. Akan tetapi bagi yang berhujjah dengannya perlu

menetapkan adanya keharusan ketentuan batasan pada hukum

yang terkait.

Kalimat "tidak ada yang mewarisiku selain anak perempuanku"

dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bahwa kelebihan

warisan diserahkan kepada dzawil arham (kerabat yang tidak

mendapat bagian warisan) karena adanya pembatasan pada

kalimat "tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak

perempuan". Akan tetapi, argumentasi ini ditanggapi bahwa

yang dimaksud adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu

(ashhabul furudh), seperti telah dijelaskan. Adapun yang

memberikan sisa warisan kepada ahli waris yang mendapat

bagian tidak menerima makna lahir hadits ini, sebab mereka

lebih dahulu memberikan bagian yang telah ditetapkan, setelah

itu mereka memberikan lagi sisanya kepada ahli waris tersebut.

Sementara makna lahiriahnya menyatakan bahwa anak

perempuan itu mewarisi seluruh hana sejak awal.
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3. Berwasiat dengan Sepertiga (Harta Peninggalan)

.) ,jv ir j6r .-6' "'lt *r';tn )ft \ :;-Ar')ts'1

.lrr ,1;f d;#;S.r
Al Hasan berkata, "Tidak boleh bagi kafir dzimmi berwasiat

kecuali sepertiga bagian. Allah Azza wa Jalla berfirman,'Putuskanlah
di antara mereka berdasarkan apa yang diturunkan Allah'." (Qs. Al
Maa'idah [5]:a9)

'J;., o\ ,;1r Jyuat'ir'; ils tnzht -u, *$ ut *
*s '.itr,Lii, :)s'{'s' ^lr lt ;*' :ut

2743.Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "s.kiruryu ,n*rrru
mengurangi hingga seperempat bagian. Sebab Rasulullah SAW
bersabda, 'Sepertiga, dan sepertiga itu banyak'."

J:" Ut €.tb'c-b; :Jti'o,,- \t n, y.i ,f r*, ; * ?
* ,* s1i. v tf I' iir ;,r J;r';. ,* &:'* ?rt

.bt d.G* q,rf'oi arl,t-jj . L6 +e:r'r*'i?'r'gr :Js

,Lii' 'jd reiu 'Lij .;s :rX' 'ju t:AL, qrl ,'i-
a e:')G't *v..o,$t ;*")G ,iu :4'ri- 7 &t,

2744. Dari Amir bin Sa'ad, dari bapaknya RA, dia berkata,

"Aku menderita sakit, maka Rasulullah SAW menjengukku. Aku
berkata 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar tidak
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mengembalikan aku ke belakang (kekufuran)ku!' Beliau bersabda,

'Semoga Allah mengangkatmu (memperpanjang usiamu) dan memberi
manfaat kepada orong-orang karenamu'. Aku berkata, 'Aku ingin
berwasiat dan aku hanya memiliki seorang anak perempuan'. Aku
berkata, 'Apakah aku mewasitkan separuh hartaku?' Beliau bersabda,

'Separuh itu banyak'. Aku berkata, 'sepertiga?' Beliau bersabda,
'Sepertiga, dan sepertiga itu banyak (atau besar)'." Dia berkata.
"Maka manusia berwasiat dengan sepertiga harta dan yang demikian
itu boleh bagi mereka."

Keterangan Hadits:

(Bab berwasiat dengan sepertiga [harta peninggalan/). Yakni
tentang bolehnya atau pensyariatannya. Hal ini telah dijelaskan pada
bab terdahulu. Para ulama sepakat melarang mewasiatkan lebih dari
sepertiga harta warisan. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang
seseorang yang hanya memiliki seorang ahli waris. Masalah ini akan
diterangkan pada bab "Tidak Ada Wasiat Bagi Ahli Waris". Adapun
orang yang tidak memiliki ahli waris khusus, maka jumhur ulama
melarang untuk mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya, tapi ulama
madzhab Hanafi, Ishaq, Syarik, Ahmad (dalam salah satu riwayat dari
beliau) membolehkannya, dan itu adalah perkataan Ali dan Ibnu
Mas'ud. Kelompok ulama ini berhujjah bahwa wasiat bersifat mutlak
berdasarkan ayat, lalu diberi batasan oleh Sunnah kepada orang yang
memiliki ahli waris, maka orang yang tidak memiliki ahli waris sama

sekali tetap dalam cakupan kemutlakan ayat itu. Pada bab sebelumnya
telah disebutkan argumentasi mereka yang lain.

Para ulama berbeda pendapat; apakah yang dijadikan pedoman
adalah sepertiga harta saat berwasiat atau sepertiga harta saat orang
yang berwasiat meninggal dunia? Dalam hal ini ada dua pendapat di
kalangan ulama. Kedua pendapat ini merupakan pandangan dalam
madzhab Syaf i, namun yang lebih shahih adalah pendapat yang
kedua. Adapun yang pertama menjadi pendapat Imam Malik,
kebanyakan ulama Irak, dan An-Nakha'i serta Umar bin Abdul Aziz.
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Sedangkan yang kedua menjadi pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad

dan ulama lainnya, dan perkataan Ali bin Abi Thalib RA serta

sejumlah ulama tabi'in.

Kelompok yang pertama beralasan bahwa wasiat adalah akad,

dan yang menjadi patokan dalam akad adalah awalnya. Begitu pula

apabila seseorang bernadzar untuk menyedekahkan sepertiga hartanya

maka yang dijadikan patokan adalah saat nadzar menurut kesepakatan

ulama.

Argumentasi ini dijawab bahwa wasiat bukan akad. Oleh karena

itu, tidak disyaratkan untuk dilaksanakan dengan segera atau

penerimaan (qabut). Begitu pula terdapat perbedaan antara nadzar dan

wasiat, dimana wasiat boleh ditarik kembali sementara nadzar menjadi

suatu keharusan. Dampak dari perbedaan ini akan tampak apabila

harta bertambah setelah wasiat dibuat.

Para ulama juga berbeda pendapat; apakah sepertiga harta itu

dihitung dari seluruh harta atau hanya diberikan dari apa yang

diketahui oleh penerima wasiat tanpa menyertakan apa yang tidak

diketahui, atau telah ada harta baru tanpa dia ketahui? Pendapat

pertama menjadi pendapat jumhur ulama, sedangkan pendapat kedua

menjadi pendapat Imam Malik. Hujjah jumhur adalah tidak

dipersyaratkannya menghitung jumlah harta saat wasiat dibuat

menurut kesepakatan seluruh ulama, meskipun jenisnya diketahui.

Sekiranya pengetahuan mengenai hal itu menjadi syarat, maka yang

demikian tidak diperbolehkan.

Catatan

Orang pertama yang mewasiatkan sepertiga hartanya adalah Al
Bara' bin Al Ma'rur. Dia mewasiatkan hartanya kepada Rasulullah

SAW, tetapi dia meninggal dunia sebulan sebelum Nabi SAW masuk

Madinah. Nabi SAW menerima wasiat itu, lalu mengembalikannya

kepada ahli warisnya. Riwayat ini dikutip oleh Al Hakim dan Ibnu Al
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Mundzir dari jalur Yahya bin Abdullah bin Abi Qatadah, dari

bapaknya, dari kakeknya.

e-ii' lr '*3 ,Jfu 3rg-1 |;..sr'Stii q Hasan berkata, "Tidak

boleh nagi iafir dzimmi membuat wasiat kecuali sepertiga harta.").

Al Hasan yang dimaksud adalah Al Hasan Al Bashri. Ibnu Baththal

berkata, "Maksud Imam Bukhari dengan kutipan ini adalah bantahan

bagi mereka yang berpendapat 
-seperti 

ulama madzhab Hanafi-
tentang bolehnya berwasiat lebih dari sepertiga harta peninggalan bagi

yang tidak memiliki ahli waris." Dia berkata pula, "Oleh karena itu,

dia berhujjah dengan firman Allah, 'Putuskanlah di antara mereka

menurut apa yang diturunkan oleh Allah'. Keputusan Rasulullah

SAW yang membatasi wasiat pada sepertiga harta merupakan hukum

yang diturunkan oleh Allah. Barangsiapa melebihkan dari apa yang

telah ditetapkan, berarti dia telah melanggar apa yang dilarang."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari tidak bermaksud

seperti yang dikatakan oleh Ibnu Baththal, tetapi maksudnya berdalil

dengan ayat adalah apabila kafir dzimmi meminta keputusan kepada

kita mengenai wasiat, maka wasiatnya tidak dilaksanakan kecuali

sebesar sepertiga harta peninggalan, karena kita tidak memutuskan di

antara mereka kecuali menurut hukum Islam berdasarkan firman

Allah, 'Dan putuskanlah di ontaro mereka menurut apo yang

diturunkan Allah'."

i::'.* f l? ft (Dari Hisyam bin tJrwah). Dalam riwayat Al

Humaidi di dalam Musnad-nya dari Suffan dikatakan, "Hisyam

menceritakan kepada kami." Urwah bin Zubair tidak memiliki riwayat

dari Ibnu Abbas dalam Shahih Bukhari kecuali yang terdapat pada

hadits ini.
t 6.. o '. o'

i-rtilt "rrei'J) (Sekiranya manusia mengurongl). Dalam riwayat

Ibnu Abi Umar dalam Musnad-nya dari Suffan disebutkan, 'Cii\?

Ut (Uot o lebih aku sukai). Al Ismaili meriwayatkan dari jalurnya dan

dari jalur Ahmad bin Abdah. Kemudian diriwayatkan dari jalur Al
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Abbas bin Al Walid dari Sufuan dengan lafazh, irr )'j-|; jl';i,:S
Ac

&: dn n l ,rl;, Qterkara yang lebih disukai oleh Rasulullah SAl4).

-jlS, o)l (hingga seperempar). Dalam riwayat Al Humaidi

ditambahk un, *'jt rte. (Dal am w asiat). Demikian pula diriwayatkan

oleh Ahmad dari Waki', dari Hisyam, ,Jl aJJJ' ,, rrLT;At'ot ,>iti

?lt ,t', {}t (Aku sangat menginginkan'bila manusia *rrgurongi

dari sepertiga bagian menjadi seperempat bagian dalam wasiat)

Sementara dalam riwayat Ibnu Numair dari Hisyam yang dikutip oleh

Imam Muslim disebutkan, e-1, Jt iii' 'u t# 7ir'01 7 lsukironyo

manusia mengurangi dari sepertiga *rnioai seperempat bagian).

1-s'iJ"j r;L ii,r k.i,' jr-,-, ;t\ lsrtoo Rasulullah SAW

bersabda). falimat ini bagaikan ulur* t"rhudup pendapat yang ia
pilih, yaitu mengurangi dari sepertiga harta warisan. Seakan-akan Ibnu
Abbas menyimpulkannya dari pernyataan Rasulullah SAW bahwa
sepertiga termasuk banyak. Perbedaan pandangan dalam memahami
kalimat ini telah kami jelaskan pada bab terdahulu.

Ulama yang berpegang pada pendapat Ibnu Abbas dalam

masalah itu adalah Ishaq bin Rahawaih. Adapun yang terkenal dalam

madzhab Syaf i adalah disukai bila kurang dari sepertiga bagian.

Pada kitab Syarah Muslim karya An-Nawawi dikatakan, "Apabila ahli
warisnya miskin, maka disukai dikurangi dari sepertiga. Namun, jika
ahli warisnya berkecukupan, maka tidak perlu dikurangi."

t'6 i.*6'* (Dari Hasyim bin Hasyim). Maksudnya, Hasyim

bin Hasyim bin Utbah bin Abi Waqqash. Imam Bukhari dalam sanad

ini telah menukil melalui jalur yang lebih panjang 2 tingkat dari sanad

lainnya, karena Imam Bukhari menukil dari Makki bin lbrahim, dari

Hasyim bin Hasyim. Kemudian dalam pembahasan tentang keutamaan

Sa'ad, Imam Bukhari menukil kembali hadits ini dari Makki bin
Ibrahim Hasyim, dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya.
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,# sJb v-',\il tili,r L\t Uku berkata "Wahai Rasulullah!

Berdoalah kepada Allah agar tidak mengembalikanku ke belakang

[kekufuranJku."). Ini adalah isyarat atas apa yang telah disebutkan,
yaitu tidak disukai meninggal dunia di negeri yang kita telah hijrah
darinya, sebagaimanayang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

',1-Ai?lr ,pl (semoga Atlah mengangkatmu [memperpanjang

usiamuJ). Abu Nu'aim menambahkan dalam kitab Al Mustakhraj pada

riwayatnya dari jalur lain dari Zakariya bin Adi, 4-b;1'q" f-
(Yakni menyembuhkanmu dari sakit yang kamu derita).

"# ii.nlr 
'Jti 

t.&lrr ,if 1t,',.Jit (Aku berkata, "Apakah aku

mewasiatkan separoh hartaku?" Beliau bersabda, "Separoh itu
banyak."). Aku tidak melihat pada jalur periwayatan lain tentang sifat
'banyak' untuk kata 'separoh'. Adapun yang tercantum dalam riwayat
adalah bahwa Nabi SAW mengucapkan kata "tidak" untuk menjawab
pertanyaan Sa'ad yang ingin menyedekahkan seluruh hartanya, dan

mengatakan hal serupa sebagai jawaban untuk pertanyaan tentang

menyedekahkan dua pertiga harta. Dalam riwayat ini tidak ada suatu

kemusykilan kecuali Nabi SAW mengatakan bahwa separoh itu
banyak, dan mengatakan pula bahwa sepertiga juga banyak. Lalu,
mengapa beliau melarang mewasiatkan separoh harta tapi
memperbolehkan mewasiatkan sepertiga harta, padahal keduanya

sama-sama banyak?

Jawabannya, riwayat lain yang menyebutkan larangan untuk
mewasiatkan separoh harta menunjukkan bahwa perbuatan ini
dilarang. Sementara hal serupa tidak ditemukan dalam mewasiatkan

sepertiga harta. Bahkan beliau cukup menyebutkan bahwa sepertiga

itu banyak. Alasannya bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan

berkecukupan itu lebih baik. Atas dasar ini, maka kata "sepertiga"

adalah subjek kalimat (mubtada) dan kalimat predikatnya (khabar)

tidak disebutkan, yaitu "diperbolehkan''. Sedangkan kalimat "dan

sepertiga itu banyak" menunjukkan bahs'a yang lebih utama adalah

kurang dari sepertiga.
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U au_, jqs uilu arir ;p'1ii Sa pia berkata, "Maka manusia

berwasiat dengan sepertiga harta, dan yang demikian itu holeh bagi

mereka."). Secara lahiriah menunjukkan bahwa ini termasuk

perkataan Sa'ad bin Abi Waqqash. Akan tetapi, ada pula

kemungkinan berasal dari perkataan periwayat sesudahnya.

Seakan-akan kalimat tersebut sebagai isyarat dari Imam Bukhari

bahwa berwasiat kurang dari sepertiga sebagaimana yang terdapat

dalam hadits Ibnu Abbas hanya bersifat disukai (mustahab), bukan

larangan. Hal ini untuk mengompromikan dua hadits tersebut.

4. Perkataan Pemberi Wasiat kepada Penerima Wasiat "Jagalah
Anakku", Dan Dakwaan yang Diperbolehkan Bagi Penerima

Wasiat

:Uu 6 *,, *ht ,k dt {ilW?nt u1ru.G r
ie) irli ,-,G') dj i y gt iy* fGl o_,i i"*L ok

qi ;.t :'Jra"t-, i"-( ,7t gG;:rt * J.;4'^>;v ,q*j
U:, ,_ti 

';i ;r, u-i :Jw z, ; '# ?* ^3 U'.^<' ok i
G.:\L J* ;rir;+; hr & a' J";:, lt?r*'.&tj ,*
;tj qi :a1J: c '& ib y. jt'V ok' ,qi ;;'it Jt-.,
,o ro. ...1.t .1.. .,-'i 

'1- 
' 'j r-e rj dJJ F ,*', qr h' -A it J;'t'Jw .Gi ;4j

&t,"e) -r;';;.ie i .v )t #) i,4.Jii;*t
.]ur 'e ,b c:)t; A * o, aY:ta ,L

2745. Dari Aisyah RA (istri Nabi SAW), dia berkata, "Utbah bin
Abi Waqqash mengikat perjanjian kepada saudaranya, Sa'ad bin Abi
Waqqash, bahwa anak budak wanita milik Zam'ah adalah anakku,
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maka ambillah ia untukmu. Ketika pembebasan kota Makkah, Sa'ad

mengambil anak itu dan berkata, 'Anak saudara laki-lakiku, ia telah

mengikat perjanjian denganku mengenai anak ini'. Abd bin Zam'ah

berdiri dan berkata, 'la adalah saudaraku, dan anak budak wanita

bapakku dilahirkan di atas tempat tidurnya'. Keduanya pun

mengajukan perkara ini kepada Rasulullah SAW. Sa'ad berkata,

'Wahai Rasulullah! (Ia adalah) anak saudara laki-lakiku, ia telah

mengikat perjanjian denganku mengenai anak ini'. Abd bin Zam'ah

berkata, '(Ia adalah) saudaraku dan anak laki-laki budak wanita milik
bapakku'. Rasulullah SAW bersabda, 'Dia untukmu, wahai Abd bin

Zam'ah! Anak untuk pemilik tempat tidur fsuamiJ dan pezino tidak
memiliki hak terhadap anak itu'. Kemudian beliau bersabda kepada

Saudah binti Zam'ah, 'Berhijabloh darinya!'. Ini dikarenakan apa

yang beliau lihat berupa kemiripan anak itu dengan Utbah. Maka,

anak itu tidak pernah melihat Saudah hingga bertemu Allah."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah sehubungan dengan

kisah persengketaan antara Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abd bin
Zanf ah sehubungan dengan anak budak wanita milik Zam'ah. Dalam

kitab Al Isykhash,Imam Bukhari menyebutkan hadits ini pada bab

"Dakwaan Penerima Wasiat Atas Nama Mayit".

Pengambilan dua permasalahan yang disebutkan pada judul bab

dari hadits ini cukup jelas. Pembicaraan tentangnya akan

dikemukakan pada pembahasan tentang warisan.

5. Orang yang Sakit Boleh Memberi Isyarat dengan Kepalanya

Terhadap Sesuatu yang Dapat Dipahami
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t t.i. .rt a. ^'' t olr/ ti

Urjdt';-- ;- six ji .)),tii sd.t. "P i :Q ,1=- ,J{;;
\t ** Ut;t c.-t'pr F|5;- * ,:.iA ,9?, ti\G

', ,r r. 
" ;"o

:'V\.L\t?'s;-'t*
2746. Dari Qatadah. dari Anas RA, "Seorang Yahudi

meremukkan kepala seorang budak wanita dengan dua batu.

Dikatakan kepada wanita itu, 'Siapa yang melakukan perbuatan ini

terhadapmu? Apakah fulan atau fulan? Hingga disebut nama seorang

Yahudi, maka dia pun memberi isyarat dengan kepalanya. Yahudi itu

didatangkan dan terus (diperiksa), hingga akhirnya mengaku. Nabi

SAW memerintahkan kepalanya untuk diremukkan dengan batu."

Keterangan:

(Bab orang yang sakit boleh memberi isyarat dengan kepalanya

trhadap sesuatu yqng dapat dipahami). Yakni apakah hukum

diputuskan berdasarkan hal itu? Dalam bab ini disebutkan hadits Anas

tentang kisah seorang budak wanita yang kepalanya diremukkan oleh

seorang laki-laki Yahudi. Hal ini akan disebutkan pada pembahasan

tentang qishash.

6. Tidak Ada Wasiat Untuk Ahli Waris

^:,rjt 
Ug) ,1:rn,ifi' o's :Jv r# \t n, fb qt f

,#!i E'J, /il.'"f,;, ,:Ji c'asi,, ii,' '4 ,iu:?,

,!)r, Pt :fP.',p3, u,: 5 V :rt',F, ;;lu.'Pi" / 
^!srl," At -o,".JJ','eJJJ 9tt/
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2741. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Tadinya harta itu
untuk anak dan wasiat untuk kedua orang tua. Lalu Allah
menghapuskan dari hal itu apayang Dia sukai. Dia menjadikan untuk

laki-laki sama seperti bagian dua orang perempuan; dan menjadikan

masing-masing dari kedua orang tua seperenam (116) bagian, untuk
istri seperdelapan (1/8) dan seperempat (ll4) bagian, serta untuk
suami setengah (l12) dan seperempat (714)bagian."

Keterangan Hadits:

(Bab tidok ada wasiat untuk ahli waris). Judul bab ini dikutip
dari lafazh hadits yang marfu'. Seakan-akan hadits yang dimaksud

tidak mencukupi syarat hadits shahih dalam kitab Shahih Bukhari.

Oleh karena itu, Imam Bukhari hanya menjadikannya sebagai judul
bab 

-sebagaimana 
kebiasaannya- dan menyebutkan hadits yang

berkaitan dengan hukum permasalahan yang dibahas.

Hadits yang kami sitir telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan

At-Tirmidzi, serta selain keduanya dari Abu Umamah, ilr Jpjtj;
,'^i;7 ,t ,F &i'tsiirr !1 ,grij t y e. & I lU nr,;i * i', *
?Y.'z>il-i plfu mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam

khutbahnya pada haji Wada, 'sesungguhnya Allah telah memberi

setiap yang berhak haknya, tidak ada wasiat bagi ahli woris.).

Dalam sanad-nya terdapat Ismail bin Ayyasy. Hadits yang

diriwayatkannya dari ahli hadits Syam telah dinyatakan kuat oleh
sejumlah imam hadits, di antaranya Imam Ahmad dan Imam Bukhari.

Hadits yang telah disebutkan adalah riwayatnya (Ismail bin Ayyasy)

dari Syurahbil bin Muslim, seorang periwayat dari Syam yang

tergolong tsiqah (terpercaya). Bahkan dalam riwayat At-Tirmidzi,
Ismail bin Ayyasy menyatakan dengan tegas telah mendengar riwayat
ini langsung dari Syurahbil. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini
hoson."
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Sehubungan dengan masalah ini, dinukil pula dari Amr bin

Kharijah yang diriwayatkan oleh ArTirmidzi dan An-Nasa'i, dari

Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Amr bin Syu'aib, dari

bapaknya, dari kakeknya yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, dari

Jabir yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni seraya berkata, "Yang

benar adalah riwayat ini mursal", dan dari Ali yang diriwayatkan oleh

Ibnu Abi Syaibah, tapi tidak satu pun di antara sanad riwayat ini yang

luput dari perbincangan. Hanya saja bila dilihat secara keseluruhan

dapat diketahui bahwa hadits ini memiliki sumber.

Bahkan Imam Syaf i di dalam kitabnya Al Umm cenderung

mengatakan bahwa motan hadits ini mutawatir. Dia berkata, "Kami

telah menemukan para ahli fatwa dan para ahli tentang sejarah

peperangan Nabi SAW, baik dari Quraisy maupun yang lainnyayang

kami nukil riwayatnya, mereka tidak berselisih bahwa Nabi SAW

mengucapkan pada saat haji Wada', 'Tidak ada wasiat untuk ahli

waris '. Mereka menukil hal itu dari para ulama yang mereka jumpai.

Maka, matan hadits tersebut telah dinukil oleh sejumlah periwayat

dari sejumlah periwayat, sehingga kedudukannya lebih kuat daripada

riwayat yang dinukil satu orang."

Al Fakhrunazi membantah pemyataan bahwa motan hadits

tersebut mutawatir. Meski pernyataannya diterima, tapi yang masyhur

dalam madzhab Syaf i adalah bahwa Sunnah tidak dapat menghapus

hukum yang ada dalam Al Qur'an. Oleh karena itu, yang menjadi

hujjah dalam masalah ini adalah hujjah seperti ditegaskan oleh Imam

Syafi'i dan yang lainnya.

Maksud tidak sahnya wasiat untuk ahli waris adalah bahwa

wasiat itu tidak mengikat, karena menurut kebanyakan ulama wasiat

itu tergantung pada izin ahli waris, seperti yang akan dijelaskan. Ad-

Daruquthni meriwayatkT lqi jalur,Ibnu Jqutj, dari Atha' dari Ibnu

Abbas, dari Nabi SAW, u'r'7t ,U- tt1 ',l1crrf7,*t ":'* 1 (l4rasiat tidak

diperbolehkan wasiat untuk seorang ahli waris, kecuali para ahli

w aris fi ainnyal menghendaki).
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Para periwayat hadits ini tergolong Lsiqah, hanya saja terdapat

cacat, karena pada sanadnya teradapat Atha' Al Khurasani. Seakan-

akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada cacat ini dengan cara

menjadikan lafazhnya sebagai judul bab.

Hadits pada bab ini telah dinukil pula dari jalur Atha' bin Abi
Rabah dari Ibnu Abbas, tetapi sanad-nya mauquf dari segi lafazh.
Hanya saja pada penafsirannya terdapat berita mengenai perkara

sebelum Al Qur'an turun sehingga dapat digolongkan sebagai hadits

marfu 'dari sisi ini.

Adapun hubungan hadits dengan judul bab ditinjau dari sisi

bahwa penghapusan wasiat untuk kedua orang tua dan penetapan

bagian warisan untuk keduanya, memberi asumsi bahwa keduanya

tidak diberi bagian warisan dan wasiat sekaligus. Jika demikian halnya
dengan kedua orang tua, maka tentu mereka yang berada di bawah
keduanya lebih patut untuk tidak mendapatkan warisan dan wasiat.

Sementara itu, Ibnu Jarir meriwyatkan dari jalur Mujahid bin
Jubair, dari Ibnu Abbas dengan kalimat, . ,y.;lti i"l,ttU.*'it -e't
(Todinya wasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabat...).
Kesesuaian hadits dengan judul bab semakin tampak dengan adanya

keterangan tambahan ini. Muhammad bin Yusuf Al Firyabi dalam

riwayatnya dari Warqa' telah menyepakati Isa bin Maimun, seperti
yang disebutkan oleh Ibnu Jarir. Akan tetapi, Warqa' menyelisihi
Syibl dari Ibnu Abi Najih, dia menyebutkan bahwa Mujahid
menggantikan posisi Atha', sebagaimana diriwayatkan pula oleh Ibnu
Jarir. Ada kemungkinan hadits ini telah dinukil oleh Ibnu Abi Najih
dari duajalur.

'gj.ltt ;;Lt {';U. (Ditetapkan untuk istri seperdetapan dan

seperempar). Maksudnya, dalam dua keadaan yang berbeda (yakni

mendapatkan bagian seperdelapan jika suami meninggalkan anak dan

mendapatkan seperempat jika suami tidak meninggalkan anak).

Demikian pula halnya sehubungan dengan suami (yakni mendapatkan
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seperempat bagian jika istri meninggalkan anak dan mendapatkan
setengah bagian jika istri tidak meninggalkan anak) .

Jumhur ulama berkata, "Pada masa awal Islam wasiat kepada
kedua orang tua si mayit serta kaum kerabatnya adalah wajib
hukumnya, tetapi tidak wajib kepada anak-anak, karena mereka akan
mewarisi harta yang tersisa setelah dilaksanakannya wasiat." Adapun
Ibnu Syuraih mengemukakan pendapat yang cukup ganjil, dia berkata
"Mereka dibebani kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan
kaum kerabat sesuai besarnya bagian yang diketahui Allatr" sebelum
hukum itu diturunkan-Nya." Pendapatnya ini dengan keras diingkari
oleh Imam Al Haramain.

Sebagian mengatakan bahwa ayat ini telah dikhususkan, karena
kaum kerabat itu sangat umum; mencakup mereka yang berhak
mendapatkan warisan dan yang tidak. Sementara wasiat adalah wajib
untuk mereka semua. Maka, dikhususkan darinya kaum kerabat yang
tidak menjadi ahli waris berdasarkan ayat tentang pembagian warisan,
dan berdasarkan sabda beliau, "Tidok ada wasiat untu*, ahli woris."
Adapun hak kaum kerabat yang tidak mendapatkan warisan tetap
sebagaimana keadaan semula. Pendapat ini dikemukakan oleh Thawus
dan yang lainnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ayat yang

menghapus ayat, '6.1,1tr:, 
i-n-r[-'*lt (wasiat untuk kedua orsng ttts

dan kaum kerabat)- Sebagian ulama mengatakan bahwa yang

menghapus adalah ayat tentang warisan dan sebagian lagr mengatakan
bahwa yang menghapus adalah hadits di atas" Ada pula yang

mengatakan bahwa ijma' ulama telah menunjukkan ke arah itu
meskipun dalilnya belum ditentukan.

Redaksi hadits "Tidak ada wasiat untuk ahli woris"
menunjukkan bahwa wasiat itu pada dasarnya tidak sah untuk ahti
waris, seperti yang telah dijelaskan. Kalaupun disebutkan bahwa
wasiat itu dilaksanakan pada sepertiga harta warisan, wasiat tetap
tidak sah bagi ahli waris maupun yang bukan ahli rvaris jika melebihi
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sepertiga harta meskipun diperkenankan oleh ahli waris lainnya. Ini
adalah pendapat Al Muzani serta Daud, dan dikuatkan oleh As-Subki

seraya berhujjah dengan haelits imran bin Hushain tentang seseorang

yang mernerdekakan 6 orang budak. Karena dalam riwayat Imran

yang dikutip oieh Imern Muslim disebutkan, 4b iu, .rl" Ct'r:|rui
liiJ-3 1'9 &) iNabi SAW rnengucapkan kepatlanya perkntaan yang

keras). Perkataan yang keras ini diucapkan pada riwayat lain, yaitu

beliau mengatakan, o-Jb t.,L, ii 3J-i_i '+'i $nktronya aku

mengetahui hal itu, niscaya uku tidak men.sholatinycr).

Selain itu" tidak dinukil riwyat yang mengatakan bahwa Nabi

SAW meminta persetujuan kepada ahli warisnya. Hal ini
menunjukkan bahrva perbuatan itu dilarang secara mutlak.

Dalil lain yang dikemukakan oleh pendukung, pendapat ini

adalah sabda Nabi SAW dalam hadits Sa'ad, tl* e-lrjt rilj) '.tii.;srS'r

(dan setelah itu, sepertiga diperbolehton). Sebab, secara implisit
wasiat yang melebihi lebih dari sepertiga harta waris tidak

diperbolehkan. Begitu pula Nabi SAW melarang Sa'ad mewasiatkan

separoh dari hartanya dan tidak mengecualikan izin dari ahli warisnya.

Para ulama yang mebolehkan benvasiat lebih dari sepertiga

harta r,varisan berhujjah dengan tambahan kalimat yang terdapat dalam

riwayat terdahulu, *;7, *.t '!t tti'il Urnruali ahli waris painnyaJ

menghendatl). Jika tambahan ini shahih, maka ia dapat menjadi

hujjah. Mereka juga berhujjah berdasarkan makna yang terkandung,

yaitu bahwa larangan berwasiatan lebih dari sepertiga harta adalah

untuk menjaga hak ahli waris. Maka, jika ahli waris

memperkenankannya, hal itu tidak dilarang.

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu pemberian izin.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa apabila ahli waris mengizinkan

selama orang yang berwasiat masih hidup, maka mereka boleh

menarik kembali izin tersebut kapan pun mereka mau. Namun, apabila
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mereka mengizinkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia,

maka wasiat tersebut dapat langsung dilaksanakan

Ulama madzhab Maliki memberi perincian tentang izin sewaktu
orang yzurtg berwasiat masih Hdrp; antara saat dia sakit yang

menyebabkan kematiannya dengan kondisi lainnya Mereka
menyamakan antara saat sakit menjelang kematian dengan sesudah

meninggal dunia.

Sebagian ulama mengecualikan keadaan apabila ahli waris yang

memberi izin berada dalam tanggungan omng yang berwasiat, dan

khawatir apabila menolak wasiat itu dia tidak akan mendapatkan

nafkah lagi sekiranya orang yang berwasiat itu sembuh, maka ahli
waris yang dalam kondisi seperti itu dapat menarik kembali 'tzsnyang

telah diberikannya. Az-Zvhi dan Rabi'ah berkata" *Tidak ada hak
bagi mereka secara mutlak untuk menarik kembali izin yang telah
mereka berikan."

Para ulama sepakat untuk memperhatikan status penerima
wasiat saat kematian orang yang berwasiat (apakatr dia mendapat

bagian warisan atau tidak). Seandainya s€s€o{ang mewasiatkan
sebagian hartanya kepada saudaranya yang berhak menerima bagian
harta warisan darinya, dan pemberi wasiat tidak memiliki anak yang

dapat menghalangi saudaranya itu, tetapi sebelum meninggal dunia,

orang yang berwasiat itu mendapa&an anak yang dapal menghalangi

saudaranya untuk mendapatkan bagian warisan, maka dalam kondisi
demikian wasiat tersebut tetap dileksanakan. Namuq jika yang terjadi
adalah sebaliknya, yaitu seseorang mewasiatkan kryda saudaranya

yang saat itu tidak mendapat bagian warisan karena orang yang

berwasiat memiliki anak, tetapi sebelum dia meninggal dunia si anak

telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka wasiat tersebut tidak
dapat dilaksanakan, karena termasuk wasiat kepada ahli waris.

Hadits ini dijadikan dalil untuk rnelarang berwasiat kepada

orang yang tidak memiliki seorang pun ahli waris selain baitul mal,

karena hartanya berpindah sebagai warisan bagi kaum muslimin. dan

wasiat untuk ahli waris adalah batil- Ini merupakan pandangan yang
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sangat lemah, sebagaimana dijelaskan oieh AI Qadhi i{usain. Namun.

menjac.li konsekuensi bagi yang berpendapat demikian untuk tidak

monperbolehkan wasiat'rerhadap kafir dzimmi.

7. Sedekah Saat Akan Meninggal Dunia

? -/ ^ 
u 9 3,, o., . 'r,L '1,j to. \,, , j.o.t i ".,*'S ",F nrl ,U d.-r*r it.; :JU 4t ittt g1 ;t-t e_ 

| *
i o .' u o o 

' ' '

(&F w :;:t JL,,;i ,iu t-[ri wtbr !i nr 
'Jy'r6

pA,t ^ri ir*jr :-1i; 
';1 ,r 3,,-.i r; ;j.;)t r;b:, tt'.yY

)<k ut r3") tk oA, vs

2718. Dari Abu Hurairah RA. dia berkata: Seorang laki-laki
trerkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah! Apakah sedekah yang

paling utarna?" Beliau bersabda, "Engkau bersedekuh saat engkau

sehat dan sangat menginginkan (harlu itu), engkatr mengharapkan

kaya dan khavtatir miskin. Janganlah engkau mengakhirkan hingga

(ruh) sampai di tenggorokan, lalu engkau berkata, 'Untuk fulan
sekian dan untuk fulan sekion', padahal (harta itu) telah menjadi

(hak) fulan. "

Keterangan Hadits:

(Bab sedekah saat akan meninggal dunia). Yakni bolehnya hal

itu dilakukan meskipun bersedekah saat sehat adalah lebih utama. Di
sini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah, dia berkata,

"seorang laki-laki berkato kepada Nabi SAW, 'Wahai Rasulullah!

Apakah sedekah yang paling utama?' Beliau bersabda. 'Engkau

bersedekoh sementara engkau sehat'. Hadits ini telah disebutkan pada

pembahasan tentang zakat melalui jalur periwayatan lain, sekaligus

perbedaan lafazh-lafazhnya.
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?.J,i-t:s ni,r:s ,1'UiG ,1:lui.,',ii pngkau berkata, "(Jntuk

fulon sekian dan untuk fulan sekian", padahal [harta ituJ telah

menjadi fhakJ fulan). Secara zhahir, apa yang disebutkan di sini hanya

sebagai contoh. Al Khaththabi berkata, "Fulan yang pertama dan fulan
yang kedua adalah penerima wasiat, sedangkan fulan yang ketiga

adalah ahli waris; karena apabila ahli waris menghendaki, dia dapat

membatalkan sedekah itu, dan dapat memperkenankannya." Ulama

selainnya berkata, "Ada pula kemungkinan semuanya adalah penerima

wasiat, hanya saja dimasukkan lafazh 'kaana' pada yang ketiga

kalinya sebagai isyarat akan penetapan bagian untuknya." Al Karmani

berkata, "Ada kemungkinan yang pertama adalah ahli waris, yang

kedua adalah yang diwarisi, dan yang ketiga adalah penerima wasiat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan sebagiannya

adalah wasiat dan sebagian lagi adalah pengakuan. Sementara dalam

riwayat Ibnu Al Mubarak dari Sufran yang dikutip oleh Al Ismaili

disebutkan, $-3. 4i:.r--flrii gfr-if_ r ri,bt. :'r>i lfngknu berkata,

'Lakukanlah untuk fulan sekian dan se'dekahkan sekion'.). Kemudian
dalam riwayat Busr bin Jahhasy yang dikutip oleh Ahmad serta Ibnu

Majah dan dinyatakan hadits shahih (ini adalah lafazh riwayat Ibnu

Majah), i';- i,triru.r?llr'^;bt *i'j f e. *t * n, & dto'i
- o-i-i 'crt'c.i);. ri11 ,15 & l/ U n'a;:ilt ;j', ,1ti i: G#"ji ,iirr

itisrirzl;l:r,'6:r-asi,irij -.ii; jt,t", (Nabi sAW metudah di

telapak tangan beliau kemudian meletakkan jari telunjuk beliau dan

bersabda, Allah berfirman, "Dori manakah anak-cucu Adam

mengalahkan-Ku, sementara cku telah menciptakanmu sebelumnya

dari yang seperti ini. Apabila ruhmu telah sampai pada ini 
-beliau

mengisyaratkan kepada tenggorokannya- engkau mengatakan,'Aku
akon bersedekoh, dan kapankah waktu sedekah'.")."

Dalam riwayat Abu Al Yaman ditambahkan, l!3:tJ ril o-3;

4t?, Liti 
'il ,? '.:a'i'ifr,i a; * ea\W.') i;i.;.'*';'o!*'t

iiSr 4il,Zil r.iS ,tXil |*i lnrnggo ketika aku relah menyeimbangkan
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r.tan menyempurnukanmu, dan engkau kerjulan di cuttoru kaki di
anlili,{.t {mcngenakan} dua selendctng dart humi mengeluarkan suara
karena langkahmu diatasnya, lalu engkau rneng,unzpulkun (harta) dan
mencegah (untuk mengelttarkan sedekah), hingga ketika ruh telah
sampai di tenggorokan, engkau berkatu, 'Untuk fulan sekian dan

s e de lafika n s e ki crn'.).

Pada hadits di bab ini terdapat keterangan bahwa membayar

utang dan bersedekah saat masih hidup dan dalam keadaan sehat lebih
utama daripada setelah meninggal dunia atau ketika sakit. Beliau
SAW mengisyaratkan hal itu dengan sabdanya, "Don engkau sehat

dan songat menginginkan (harta itu), engkau mengharapkan kaya...
dan seterusnya." Pada saat sehat seseorang umumnya sulit
mengeluarkan harta karena perbuatan syetan yang senantiasa

menakut-nakutinya dan menghiasinya akan kemungkinan usia yang
panjang dan kebutuhan terhadap harta, seperti firman Allah, "syelan
menjanjikan kepada kamu kefakiran." (Qs. Al Baqarah l2l: 265)
Terkadang syetan menghiasi seseorang untuk berlaku tidak adil dalam
berwasiat atau menganjurkannya untuk membatalkan wasiat. Semua

ini menjadi faktor yang lebih mengutamakan sedekah yang diserahkan
langsung saat masih hidup dan dalam keadaan sehat.

Sebagian ulama salaf berkata tentang orang-orang yang hidup
dalam kemewahan, "Mereka bermaksiat kepada Allah pada harta
mereka sebanyak 2 kali; kikir saat harta itu ada di tangan mereka
(yakni saat masih hidup), dan boros dengannya apabila telah keluar
dari tangan mereka (yakni setelah mereka meninggal dunia)."

At-Tirmidzi meriwyatkan melalui sanad yang hasarz dan di-
shahih-kan oleh Ibnu Hibban dari Abu Darda', dari Nabi SAW, beliau

bersabda, {tir €4glJ' ,ry -.'y'+ Oya_i',f|€lt,y
(Perumpamaon orang yang memerdekakan budak dan bersedekah

ketika akan meninggal dunia sqma seperti orang yang memberi
hadiah apabila telah kenyong).
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lvlaknanya sama seperti kandungan hadits pada bab di atas.

Kemudian Abu Daud meriwayatkan dan di-shahih-kan oleh lbnu

Hibban dari hadits Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAw, O:r-A;i- o\

fy::i * Ailz;-'ol7d ;f f*.;,-1 y €'S*jr lseseorang

bersedelroh I dirhom saot masih hiery dan dalan keodaan sehot lebih
baik baginya daripado bersedekoh lil) dirhan saat akon meninggal

dunia).

8. Firman Allah uSesudah DipcnuhiWosfutyang Dibaat olehnya
otou Sesudah Diboyar Utongsyo.- (Qs. An-Nisaa' [4]: f 2)

t)3;i ai-tf ;tr;th;, Libi lirt * i.'i: U-? Li |'ij
4 i;- t\ b'5, i-JG tf i-i ,l;-;jrt JGt .*i*;t )tlt
';ylorr;t'r;i 6y ris- ;:ri e,;J.iii .:r)t i ;, ,,ii'r t;:u^

f; i1Vr 'irlt 'r2si y bf i_y i e,,, ;.\1', .tsi irTr
* ,o'rir',- 6kI iu 11 ',;J ju;, .U.c. + *i

:V'; 1:W Uu'sy ,'o;At Su, .:)e l)ki

rtlV t:1 lFU 3'r lg ,JG iur .rti: .aw -#Sr r,1 ;r:Lir
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'9 q 

^-9 ') dJl J-9 4*9
-) /J l)'zl

.i* t": irr,"*po;. i r$i Jl :'i
a/^,

4,..eLf a-l-c clt .].,,

Disebutkan bahwa Sy.uraih. Umar bin Abdul Aziz. 'fhawus.

Atha' dan Ibnu Udzainah memperbolehkan (mengesahkan) pengakuan

utang orang yang sakit.

Al Hasan berkata, "Paling patut seseorang untuk dipercayai

adalah ketika berada pada hari terakhir dari kehidupannya di dunia

dan (menghadapi) hari pertama dari kehidupan akhirat."

Ibrahim dan Al Hakam berkata, "Apabila seseorang

membebaskan ahli waris dari utang, maka itu diperbolehkan."

Rafi bin Khadij mewasiatkan agar istrinya, Al Fazariyah, tidak
membuka apa yang telah ditutup pintu atasnya.

Al Hasan berkata, "Apabila seseorang berkata kepada budak
beliannya saat akan meninggal dunia 'Aku telah memerdekakanmu',
maka ini diperbolehkan (sah)."

Asy-Sya'bi berkata, "Apabila seseorang berkata ketika akan
meninggal dunia'Sesungguhnya suamiku telah menunaikan kepadaku

dan aku telah menerima darinya', maka ini diperbolehkan (sah)."

Sebagian orang berkata, "Pengakuannya tidak diperbolehkan
(tidak sah), karena adanya kecurigaan (mendatangkan mudharat) bagi

ahli waris." Kemudian mereka menganggap baik (istihsan) seraya

berkata, "Pengakuannya diperbolehkan (dianggap sah) dalam hal

titipan, barang kiriman dan bagi hasil (nudharabah)."

Nabi SAW bersabda, "Jauhilah olehmu prasangka, karena
sesungguhnya prasangkn adalah perkataan yang paling dusta. " Harta
seorang muslim tidak halal (diambil) berdasarkan sabda Nabi SAW,
"Tanda-tanda orang munafik, apabila diberi amanah dia khianat."

Allah berfirman, "Sesungguhnya Alloh menyuruh kamu

menyampaikan amanat kepada yang herhak menerimanye." (Qs. An-
Nisaa' [a]: 58) Allah tidak mengkhususkan seorang ahli waris dari

44IO - FATHUL BAARI

6T1

*11(->'



yang lainnya. Sehubungan dengan ini disebutkan dari Abdullah bin
Amr, dari Nabi SAW.

6 :Ju *j y \, -* U, f ^- hr'q);}") o_ri *
'JLi *, ti;, ,oe 'a$r r;{, ,;k o7* ri1 ,Lx eCt
2749. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga; apabila berbicara dia
dusta, apabila diberi amanah dia khianat, dan apabilo berjanji dia
ingkari."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah "Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat
olehnya atau sesudah dibayar utongnyd'). Maksud Imam Bukhari -
Wallahu o'lom- membuat judul bab ini adalah berhujjah tentang

diterimanya pengakuan orang yang sakit terhadap utang, baik orang

yang diakui sebagai pemilik piutang adalah ahli waris maupun bukan.

Adapun sisi penetapan dalil dari ayat terhadap masalah ini adalah;

Allah telah menyamakan antara wasiat dan utang untuk lebih

didahulukan daripada pembagian warisan tanpa memberi perincian.

Maka, dikeluarkan dari keumuman ini masalah wasiat berdasarkan

dalil terdahulu. Sementara pengakuan terhadap utang tetap

sebagaimana adanya.

Firman Allah "Sesudah dipenuhi wasiat" berkaitan dengan

semua masalah pembagian warisan. Seakan-akan dikatakan, "Semua

pembagian ini dilakukan setelah wasiat dipenuhi"" Adapun yang

dimaksud dengan kata "wasiat" di sini adalah harta yang diwasiatkan

untuk diserahkan kepada seseorang- Sedangkan firman Allah, "Yong

dibuat olehnya" merupakan predikat yang membatasi subjek.

Faidahnya, hendaknya si mayit berwasiat sebelum meninggal dunia.

Perkataan ini menggunakan kata *j (wasiat) dalam bentuk nakirah
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(indefinit) untuk menunjukkan bahwa perhuatan itu dianjurkan, sebab

bila hukunrnya wajib, niscaya akan disebutkan *'jt
'){plryvi oiii j.rj tiwi *}u1 llt y t;'*') Q}r'oi'f"i;-'t

il-f/, (Disehutkan bahwa Syuraih, {Imar bin Abdul Aziz,

Thawus, Atha' dan lbnu (Jdzainah rnernperbolehkan {mengesahkanl

pengakuan utang orang yang s'gkit). Seakan-akan Imam Bukhari tidak

memastikan akurasi riwayat ini, karena sanad-nya sangat lemah pada

sebagian mereka. Adapun c/sar Sy,uraih telah disebutkan melalui

sancd yzulg mauslzul oleh lbnu Abi Syaibah dengan lafazh, ol"jl u
'i-j :lt ;).';li tt\i ,9:rlf-- f i-",?$,?"F f'; (Apabita

seseorang mengaku {rnemiliki utang) pada ahli waris soat sakit yong

membuwa kematiannya, meka itu tidok dibenarkan kecuali dengan

bukti ycng kuat; tapi bila ia mengaku (memiliki) utong poda selain

ahli waris, malm (pengakuannya) diterima). Tapr, dalam sanadnya

terdapat Jabir Al Ju'fi yang dikenal sebagai periwayat yang lemah.

Lalu. Ibrm Abi Syaibah menukil pula melalui jalur lain yang lebih

lemah. Akan tetapi, pada penjelasan berikut akan disebutkan sonad

yang lebih shahih bagi riwayat itu.

Atsar Umar bin AMul Aziz belum saya temukan ada ahli hadits

yang menukilnya melalui sonsd yang mausftal. Namun, Atsar Thawus

telah disebutkan melalui sanad yang maushul oleh Ibnu Abi Syaibah

dengan lafazh, 9 ?$,ti ttl gpabila seseorang mengakui hak ahli

waris padanya, malffi pengalruannya diterima)' Dalam sanad-nya

terdapat Laits bin Abi Sulaim yang dikenal sebagai periwayat yang

lemah.

Atsar Atha' diriwayatkan melalui sanadyangmousftzl oleh Ibnu

Abi Syaibah dan para perawinya tergolong tsiqah. Sedangkan untuk

atsar lbnu Udzainah (Abdtrrahman) seorang hakim di Bashrah dan

termasuk periwayat yang tsiqaft (terpercaya), wafat tahun 95 H),

orang yang memasukkannya sebagai sahabat berarti telah rnelakukan

kekeliruan. Atsar-nya di tempat ini disebutkan melalui sanad yang
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mau.shul oleh lbnu Abi Syaibah dari jalur Qatadah, ?llJ.V-,h?t e
3'yti-;,Sa liQentang seseorang yang mengalat berurang poda ahti

woris. IuIaka dia berkata, 'Pengakuannya diterima'.). Para peiiwayat
yang ada dalam sanad-nyatergolong tsiqah.

iifl' U. ii'S\rt 
gitsr q f- ,T h')' :o:u t ,*i i:;rt Jv)

(Al Hasan berkata, "Paling patut seseorang dipercayai adalah ketika
berada pada hari terakhir dari kehidupannya di dunia dan

[menghadapiJ hari pertamo dari kehidupan akhirat "). Ini adalah
qtsar yang shahih, kami telah meriwayatkannya melalui sanad yang
ringkas dalam Musnad Ad-Darimi dari jalur Qatadah. Ia berkata,
"Diriwayatkan oleh Ibnu Sirin dari Sluraih, 'Pengakuan untuk ahli
waris tidak diterima'. Sementara Al Hasan berkata, 'Menurutku,
pengakuannya yang paling patut aku terima adalah ketika dia
(menghadapi) hari pertamanya dari hari-hari akhirat dan hari terakhir
dari hari-harinya di dunia."

Uf i-ilt ;-, orrjr r|j tty,'n?.ahq 
etrl.'J,6j gbrahim dan At

Hakflm berkata, "Apabila seseorang membehaskan ahli waris dari
utang, maka itu diperbolehkan."). Riwayat ini disebutkan melalui
sanod yaflg maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ats-Tsauri, dari
Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, dari Ibrahim, tentang orang sakit yang

membebaskan ahli warisnya dari utang. Lalu, dinukil pula dari
Mutharrif, dari Al Hakam, sama seperti itu.

46 f ',ryi b i-{;at Ui}t',i*i t'ai g-;r* ,y. e.t; &'}ir gafi
bin Khadij mewasiatkan agar istrinya, Al Fazariyah, tidak nternbuka

opa yang telah ditutup pintu atasnya). Dalam riwayat Al Mustamli

dan As-Sarakhsi disebutkan, 46, ilf |Yi )O'jt (Membuka harta

yang telah ditutup pintu atasnya). Aku belum rnenemukan sanad yang

maushul untuk atsar ini.

)t+',!*!:i;bi',>'? :o'*Jit'+ f fu.Sa$o-*Jr'J\ti (At Hasan

berkata, "Apabila seseorang berkatu kepada budak beliannya saat
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aktn meninggal dunia 'Aku telah memerdekakanmu', maka ini
diptrholehfun {sahJ. "). Aku belum menernukan ahli hadits yang

menyebutkan riwayat ini n"lelalui sonad yang msushul. Ini adalah
pandangan Al Hasan yang menerima pengakuan orang sakit secara

mutlak.

)G +'&Ji Ot:zs q.r) oi,W,'* y'ar;x U6 ri1 ,!l3r .,1ri;

(Asy-Sya'bi berkata, "Apabila seseorang berkrts ketika akan

meninggal dunia 'Sesungguhnya suamiku teloh menunaiksn kepadaku

dan aku teloh menerima darinya', makn ini diperbolehkan [sahJ.").
Ibnu At-Tin berkata, "Alasannya bahwa si istri tidak mungkin
dicurigai condcng kepada suaminya pada saat seprti itu, terutama

apabila dia memiliki anak dari suaminya yang lain."

{t}.:rJ8rt :p-;::,}t'::*-r :ur6r '# Jtti (sebagian manusia

berkato, "Pengokuannya 
-yakni orong sakit- tidak diperbalehkan

ftidak sahJ knrena adanya kecurigaan {mendatangkan mudhoratJ

bagi ahli waris"). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, 'c-jAt la
(Dis ebabkan adanya ke cur igaan/buruk sangka).

41--z16 :rb.l[ ?llurtrt;l\n,Jrut ,5:ia,+ j (Kemudran

mereka menganggop baik fistihsanJ seraya berkata, "Pengakuannya

diperbolehlmn [dianggap sahJ dalam hal titipan, barang kiriman dan
bagi hasil fmudharabah|."). Ibnu At-Tin berkata, "Jika yang

dimaksud oleh orang yang mengatakan pendapat ini adalah mengakui
bagi hasil (mudharabaft) untuk ahli waris, maka pandangannya saling
bertentangan; tapi bila maksudnya tidak demikian, maka tidak ada

pertentangan."

Sebagian ulama madzhab Hanafi membedakan (antara

pengakuan dalam bagi hasil dan pengakuan lainnya), yaitu bahwa
keuntungan yang didapatkan pada sistem bagi hasil dimiliki bersama

oleh pengelola dan pemilik modal, maka ia tidak sama dengan utang.

Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa pengakuan

orang yang sakit atas hak selain ahli waris dapat dibenarkan. Akan

444 - FATET'L BAARI



tetapi bila seseorang memiliki utang saat sehat, maka sebagian ulama

--{i antaranya An-Nakha'i dan ulama Kufah-- berkata, 'Dimulai
dengan melunasi utang yang terjadi saat sehat, setelah itu dibagikan

secara adil kepada mereka yang diakui memiliki hak saat orang itu

sakit'." Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang pengakuan

orang sakit atas hak ahli waris yang ada padanya. Pengakuan ini
diperbolehkan (disahkan) secara mutlak oleh Al Auza'i, Ishaq dan

Abu Tsaur. Ini pula pendapat yang mendapat legitimasi kuat dalam

madzhab Syaf i serta pendapat yang dikatakan oleh Imam Malik.
Hanya saja dia mengecualikan apabila orang sakit mengaku bahwa

anak perempuannya memiliki hak atasnya (baik utang atau yang

lainnya), sementara bersama anak perempuan itu terdapat ahli waris

lain yang bukan anaknya" seperti anak laki-laki paman.

Imam Malik berkata "Alasan penolakan pengakuannya di
tempat ini adalah kecurigaan bahwa dia akan melebihkan bagian

anaknya dan mengurangi bagian anak pamannya." [mam Malik
mengecualikan pula apabila orang yang sakit mengakui adanya hak

istrinya padanya, sementara istinya itu dikenal sangat dia cintai,

sedangkan antara dirinya dengan anak-anak dari istrinya yang lain

tidak terlalu akrab, terlebih lagi bila ishinya itu melahirkan anak

untuknya pada saat itu. Kesimpulanny4 standar untuk rnenerima atau

menolak pengakuan orrng yang sakit menunrt ulama madzhab Maliki
adalah ada atau tidaknya faktor yang mencrnigakan bahwa orang yang

membuat pengakuan telah melalarkan

Jika faktor yang mencurigakan itu tidak ada, maka

pengakuannya diterima; tapi bila faktor tersebut ada, maka

pengakuannya ditolak. Pendapat ini dipilih oleh Ar-Rauyani (salah

seorang ulama madzhab Syaf i)- Sementara dari Syuraih dan Al
Hasan bin Shalih dikatakan bahwa orang yang sakit atas

hak ahli waris yang ada padanya tidak dapat diterima, kecuali

pengakuannya atas hak istriny4 yaitu mahar- l,alu dari Al Qasim,
Salim, Ats-Tsauri dan Syafi'i (pada salah satu pendapatnya yang

diklaim oleh Ibnu Mundzir sebagai pendapatnya yang paling akhir),
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serta pendapat yang dikatakan oleh Imam Ahmad disebutkan halnva

lengakuan orang sakit atas hak ahli waris yang ada padanr,a trdak
tliperbolehkan (tidak sah) secara mutlak, karena seseorang dilarang
berwasiat untuk ahli warisnya. Maka. sangat dikhawatirkan bila dia
mengubah wasiat itu dengan mengakui hak ahli waris padanya.

Para ulama yang membolehkan berhujjah secara mutlak seperti
apa yang dikatakan oleh Ai Hasan, y,aitu kecurigaan untuk berbuat
cumng pada seseorang yang akan meninggal dunia sangat kecil
kemungkinannya. Kelompok ini membedakan pula antara u,asiat dan

utang. Sebab, semua ulama sepakat apabila seseorang meu,asiatkan
hartanya untuk ahli waris ketika dalam keadaan sehat, lalu dia
mengaku pula berutang pada ahli waris itu, kemudian dia meralat
pemyataannya, maka ralat ini tidak berlaku terhadap utang, berbeda
dengan wasiat dimana dia berhak membatalkannya.

Begitu pula para ulama sepakat bah.i,va orang sakit jika mengaku
bahwa si fulan adalah ahli w'aris, maka pengakuannya diterima,
padahal secara implisit pengakuan ini berarti memberikan bagian hana
terhadap orang yang bersangkutan. Dalil lain yang juga dikemukakan
adalah bahwa yang menjadi pedoman hukum adalah perkara yang
zhahir, maka pengakuan orang yang sakit tidak dapat diabaikan hanya
karena prasangka belaka" Sesungguhnya urusan batin orang yang
membuat pengakuan itu diserahkan kepada Allah SWT.

?*t qki g:rh,i',"#t, nsr:4,'&t *h, *'CtSa qaat

SAI( bersobda, "Jauhilah olehmu prasangko, karena sesungguhnya
prasangka adalah perkataan yang paling dusta."). Ini adalah
penggalan hadits yang disebutkan melalui sanad yang moushul oleh
Imam Bukhari pada pembahasan tentang adab dari 2 jalw
periwayatan, dari Abu Hurairah. Maksud Imam Bukhari mengutipnya
di tempat ini adalah sebagai bantahan bagi mereka yang berburuk
sangka terhadap orang yang sakit dengan cara tidak menerima
pengakuannya. Adapun makna kalimat "perkataan yang paling
dusta", yakni paling dusta dalam perkataan daripada yang lainnya,
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karena jujur atau dusta merupakan sifat perkataan, bukan sifat
prasangka.

'o-,f:t ri1 ..;prii,ir 6 |s,nilo i'.J-.t', ){-q,t ga'y;-tj
Oe? (Harta seorang muslim tidak hatat [diamhilJ berdasarkan sobda

Nabi SALY, "Tanda-tanda orang munofikyaita apobila diberi smanah
ia khianat. "). Ini adalah penggalan hadits yang telah disebutkan dan

dijelaskan pada pembahasan tentang iman- Adapun keterkaitannya
untuk membantah mereka yang menolak pengakuan orang yang sakit
adalah bahwa hadits itu mencela perbuatan khianat. Sekiranya orang
sakit tidak menyebutkan hak orang lain yang ada pada dirinya bahkan
menyembunyikannya, maka dia telah berkhianat kepada pemilik hak,
maka konsekuensi meninggalkan khianat ini adalah kewajiban untuk
membuat pengakuan; sebab bila dia menyembunyikan, maka dia
tergolong orang yang berkhianat. Barangsiapa tidak rnenerima
pengakuan orang yang sakit, berarti telah memposisikannya sebagai
orang yang menyembunyikan hak orang lain.

ts 6t0@"'p 1tip( 4 c,u61r rrii'aii;tt-irr ig ,jr; lor ,.1rii

'{J (Allah berfirman, "sesungguhnya Attah menyuruh kamu

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanyc," tanpa
mengkhususkan seorang ahli waris dari yang lainnya\- Maksudnya,
Allah tidak membedakan antara ahli waris dan yang bukan ahli waris
dalam keajiban menunaikan amanat. Mak4 pengakuan itu dianggap
sah; baik yang diakui sebagai pemilik hak adalah ahli waris rnaupun
bukan.

'S-,'to=J, iu' ,V C, * :*ij.ii' "p ic (sehubungan dengon

ini diseburkan dorf Abduttah bi; Amr. dari l,loit SeW1. Yakni hadits
tentang tanda-tanda orang munafik yang dia sebutkan secara ringkas
dengan sanad yang mu'allaq- Hadits ini telah disebutkan dengan

sanad yang maushul pada pembahasan tentang iman dengan lafazh,

ot-l l"J $!1 :aJ1 .QJ,t, ul*; ae I'f ',i 
€ri (Empat pertrara yang

barangsiapa dalam dirinya ada empat perkara tersebut, mako dirinya
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? n'l', ."^*)t.iu *:rr, e *j +; h' ** dt oi ?'ij
>;*f dr.,tt i$G qtehi.,it ou,;l , ir'rV ui €';Ulrr'oy ,15*1

adalah seorang munafik sejcti..." dan di dalamnya disebutkan

"...arahila diheri amanah dia khianat." Aclapun hadits Abu I{urairah

lrang disebutkan di bab ini 'tandc-tanda munaJik ada tiga... ' juga

telah disebutkan pada pembahasan tersebut dengan sanad dan mutan-

nya.

9. Penakwilan Firman Allah "Sesudalt Dipenuhi lYasiat yang
Dibuut Olehnya Atau Sesudah Dibayar Utangnya".

(Qs. An-Nisaa' [4]: 12)

;* c"lti*'t :.;-:'^lrXt Jr'*:tt Jt\ yi, Llh
\t .u'dt'Ju'r..ni .r;;, it *:i, ,r*;-,1 :at3 u.t',rs': e

',."4/

|Y )G g'Lt'*r'&tY
Disebutkan bahwa Nabi SAW mendahulukan melunasi utang

sebelum memenuhi wasiat. Firman Allah, "Sesungguhnya Allah
menyuruh kamu rnenyampaikan amanat kepada yong berhak
menerimanya." (Qs. An-Nisaa' [a]: 58). Maka menunaikan amanat itu
lebih menjadi kemestian daripada wasiat yang bersifat suka rela
(tathawwu').

Nabi SAW bersabda, "Tidak ado sedekoh kecuali dari sisa

kebutuhan." Ibnu Abbas berkata, "Seorang budak tidak boleh
memberi wasiat kecuali dengan izin majikannya." Nabi SAW
bersabda, "Budak adalah pemimpin pada harta mojikannya."
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*; hr q) et'f 
';'&"oi i1 /.ri"it,-i5t ; * ,f

,G@6'A?-"i ,G.@6 *i ybt * ir Jy, jlr-, i,sv

iter;G('# |b'*, icir rr "o\,* [ ,J- i"d
'oki ,* i u,r,i I * ?,?Vr'*i;i ,^3'i lii f
:'r{* io Jrrt gt i t it t't |c# rt Fu ,sin

& t 

" 
!x; tLi'r ;'ri .l,l6,J:u. g nit,,y,,S ;:, U 

;*

\'M'oi ;Vi(nr q.ry ;:i- fi 6 o{.rtur o,uf

, ;-r-)t ;; U : Jta,liti-';ti ji'ei) iG;'# 4 ; A
;AU ;S:'Crtri,'u'^)io, l- olt'b yiff iy
,r:; F *i y \t,* Ut fr. {6, q t;;i'{; i;';" *

.?ttr'^;,

27s|.Dari Sa'id bin Al Musayyab dan Urwah bin Zubair bahwa

Hakim bin Hizam RA berkat4 "Aku meminta kepada Rasulullah

SAW, maka beliau memberiku- Kemudian aku meminta lagi dan

beliau memberiku. Kemudian aku rneminta lagi, maka beliau bersabda

kepadaku, 'Wahai Hakim! Sesungguhnya horta ini hijau dan manis.

Barangsiapa mengambilnya dengan murah hati, maks diberkahi

untulotya pada harta itu; dan barongsiapa mengambilnya dengan

penuh ambisi, maka tidak diberkshi untufutya pado harta itu.

Keadaannya soma seperti orang yang rn*kan dan tidak kenyang.

Tangan di atas lebih baik daripada tangan di batvah'. " Hakim

berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Demi Yang mengutusmu

dengan kebenaran, aku tidak akan minta sesuatu kepada seorang pun

sesudahmu hingga aku berpisah dengan dunia'." Abu Bakar

memanggil Hakim untuk diberi sesuatu, namun dia enggan

menerimanya. Kemudian Umar memanggilnya untuk diberj sesuatu,
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namun dia enggan menerimanya. Maka [-]mar berkata. "Wahai kaunt

muslimin! Sesungguhnya aku telah mengaiukan kepadanya hakny'ii

yang telah dibagikan oleh Allah untuknva dari harta rampasan ini.

namun dia enggan menerimanya." f)ia tidak pernah meminta kepada

seorang pun setelah Nabi SAW hingga wafat.

*r h' .* ot'J;r'e iY t+i \t'*;'; ;\ f-or''* Jr,:.^1', Lt, iu)', ,*j'* JrLl', Ltr'rik ,JA *i
v'r; - eir;rr,&]"* Jt':;'t *i €L\''u)r, ,^+)

J t o , nl t nt-- , - , , 2 t / g ,j JFs Lt, :y )" € ?:A(t ,W)"rre zJr;'t Yt,
.*i Ju ,t ?L'F\r, 'i6 

i 'oi'4', iJv ,&-,

2751.o*i a* ,0.,1 ,*"r RA, dia berkata, loou *.ro.r*u.
Rasuluilah SAW bersabda, 'Setiap kamu adalah pemimpin dqn akan

dimintai pertanggpngjawaban atas kepemimpinannya; imam adalah

pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas

kepemimpinannya; seorong suami adalah pemimpin dalam

keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban otas

kepemimpinannya; seorang wanila (istri) di rumah suaminya adalah

pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban otas

kepemimpinannyo; pembantu adalah pemimpin pada harta

majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban otas

kepempinannya.' @ia berkata, "Aku kira beliau SAW telah bersabda,

'Dan seseorang adalah pemimpin pada harta bapaknya'.")."

Keterangan Hadits:

(Bab penakwilan /irman Allah "Sesudah dipenuhi wasiat yang

dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya"). Maksudnya,

penjelasan tentang disebutkannya wasiat lebih dahulu daripada utang,
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padahatr daiam yremenuhannya utang lebih didahulukan daripada

wasiat. Dari sini tampak rahasia pengulangan judul bab ini.

yitj* +rl,P *t *ht,k,;t"oi f::-t e)isebutkan

bahwa Nobi SAW menetapkan melunasi utang sebelum memeruthi

wasiut).Ini adalah bagra, hadits yang dinukil oleh Imam Ahmad dan

At-Tirmidzi serta selain keduanya dari jalur Al Harits 
-yakni 

Ai
A'war'- dari Ati bin Abi Thalib RA, dia berkata, ht j-; 3b,i ;bj
r_tu';} ,l,lttrrr €ri ,:*jt ,F ,f!,11 pj * (Muhammad sAW

telah menetapkon bahwa utang itu sebelum wasiat. Sementara kamu

membacakon wasist sebelum utang). Lafazh ini adalah versi rilvayat
Imam Ahma4 dzn sanad-nya sangat lemah. Akan tetapi At-Tirmidzi
berkata, ""D€mikianlah praktik yang berlaku di kalangan ulama."

Seakan-akan Imam Bukhari berpegang pada riwayat ini karena

kuatnya riwayat tersebut berdasarkan kandungannya yang telah
disepakati, sebab bukan kebiasaan Imam Bukhari menyebutkan
riwayat yang lematr untuk dijadikan hujjah. Kemudian dalam bab ini
dia juga menyebutkan hal yang menguatkannya.

Tidak ada pffbedaan di antara ulama bahwa utang dilunasi lebih
dahulu sebelum memenuhi wasiat, kecuali pada satu kasus, yaitu
apabila seseorang mewasiatkan 1000 dirham (misalnya), lalu
dibenarkan oleh ahli waris dan telah ditetapkan untuk dipenuhi,
kemudian seseorang mengklaim bahwa dia memiliki piutang pada si

mayrt yang menghabiskan semua peninggalannya, dan klaim ini
dibenarkan pula oleh ahli waris, maka dalam kondisi demikian
menurut salah satu pandangan ulama madzhab Syaf i, wasiat lebih
didahulukan

Kemudian sebagian ulama mempermasalahkan penyebutan

wasiat lebih dahulu daripada utang pada ayat di atas, sebab tidak ada

lafazh yang menunjukkan urutan, bahkan maksudnya pembagian

warisan hanya dapat dilakukan setelah melunasi utang dan memenuhi
wasiat. Penggunaan kata penghubung "atau" untuk menunjukkan
ibahah (boleh)- Sama seperti perkataan mereka "duduklah dengan
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Zaid atau Amr", yakni boleh duduk dengan salah seorang mereka,

baik bersama-sama maupun secara terpisah. Hanya saja wasiat

disebutkan tebih dahulu karena suatu sebab yang mengharuskannya

untuk didahulukan. t alu para ulama berbeda pendapat dalam

menentukan sebab yang dimaksud. Dalam hal ini ada enam pendapat:

Pertama, ditinjau dari berat ringannya pengucapan, seperti

perkataan "rabi'ah don mudhor", dimana suku mudhar lebih

terhormat daripada rabi'ah. Akan tetapi karena kala rabi'ah lebih

ringan diucapkan (oleh lisan bangsa Arab), maka disebutkan lebih

dahulu. Hikmah ini kembali kepadatinjauan bahasa.

Kedua,ditinjau dari segi zaman seperti 'Ad dan Tsamud-

Ketiga,berdasarkan urutan, seperti tiga dan empat-

Keempat, berdasarkan tingkatan, seperti shalat dan zakat. Sebab,

shalat adalah kewajiban atas badan, sedangkan zakat adalah kewajiban

atas harta. Sementara badan lebih didahulukan daripada harta.

Kelima, mendahulukan penyebab sebelum dampaknya, seperti

firman Allah "Maha Perkasa lagi Maha Biioksand'- Sebagian ulama

salaf berkat4 "Allah itu Perkasa" maka tatkala Perkasa, Dia

menetapkan keputusan secara bij aksana."

Keenam, berdasarkan kemuliaan dan keutamaan, seperti firman

Allah, "Di antara para nabi dan shiddiqin."

As-Suhaiti mengatakan bahwa disebutkannya wasiat terlebih

dahulu daripada utang adalah dikarenakan wasiat itu untuk kebaikan

(derma) dan mengukuhkan hubungan, berbeda dengan utang mayit

yang umunnya dimasuki unsur kelalaian si mayit (untuk

melunasinya) semasa hidupnya. Untuk itu, wasiat disebutkan lebih

dahulu daripada utang karena kedudukannya yang lebih utama.

Ulama selain As-Suhaili berkata, "Didahulukannya wasiat

karena wasiat merupakan sesuatu yang diambil tanpa imbalan,

sedangkan utang diambil disertai imbalan. Makq memenuhi wasiat

lebih berat bagi ahti waris daripada membayar utang- Seakan-akan

415,2 - TATEITL BAARr



pemenuhan wasiat umumnya banyak dilalaikan, berbeda dengan
memba\rar utang, dimana ahli waris diyakini akan membayarnya. Oleh
karena itu, wasiat disebutkan lebih dahulu. Di samping itu, wasiat
umumnya adalah hak orang-orang miskin, sedangkan utang adalah
hak pemilik piutang yang dapat ia tuntut dengan kekuatan; dan ia
memiliki hak bicara dalam hai itu, seperti telah disebutkan dalam
riwayat yang shahih, 1, 2'^ f-L' -A.bi 6rsungguhnya pemilik

piutang memiliki hak untuk bicara). Begitu pula wasiat dilakukan oleh
pembuat wasiat atas dorongan dari dirinya sendiri. oleh karena itu,
disebutkan lebih dahulu untuk memotivasi orang agar melakukannya,
berbeda dengan utang yang eksis dengan sendirinya dan wajib
ditunaikan; baik disebutkan ataupun tidak.

Sebab lainnya adalah wasiat mungkin dilakukan oleh setiap
orang, terutama bagi mereka yang berpendapat bahwa hukumnya
adalah wajib 

-yang mengharuskan setiap orang untuk berwasiat-
sehingga orang yang mengetahuinya akan berwisiat juga, sebab wasiat
dapat berupa harta atau perjanjian; sehingga sangat sedikit orang yang
tidak berwasiat, berbeda dengan utang yang mungkin ada dan
mungkin tidak. Apa yang banyak terjadi didahulukan daripada yang
sedikit."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Mendahulukan wasiat daripada
utang dalam lafazh tidak berarti mendahulukannya pula dari segi
makna, karena keduanya sama-sama disebutkan setelah kata
'sesudah'. Akan tetapi warisan menempati urutan selanjutnya setelah
wasiat dan tidak diikuti oleh utang, bahkan utang dilaksanakan
sebelum itu. Dengan demikian, utang lebih dahulu dilaksanakan,
kemudian wasiat, lalu warisan. Dari sini maka wasiat dilaksanakan
lebih akhir dari utang. wasiat didahulukan daripada utang dari segi
lafazh, namun dari segi makna atau pelaksanaannya diakhirkan.,,

*1 :\llr :qi' ,t'i-l :a(b i.t',St\ (rbnu Abbas berkata,

"seorang budak tidak memberi wasiat kecuali dengan izin familinya
[majikannyaJ."). Ibnu Abi Syaibah menyebutkan atsor ini melalui
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sanad yang maushul dari jalur Syabib bin Arqadah, dari Jundub, dia

berkata, *l lrl,lt ,: 'jui rlr-ijr ,f ii ,ut& ir oW UL
(Thahman bertanya kepada lbnu Abbas, 'Bolehkah budak berwasiat?'
Dia berkato, 'Tidak, kecuali dengan izinfamilinya (majikannya)'.).

:* iu e ?t:'4, ,',l;t Y Xo' ,r,; dt',Sttt (Nabi SAW

bersabda, "Budok adalah pemimpin pada harta majikannya. "). Ini
adalah penggalan hadits yang telah disebutkan melalui sanad yang
maushul di bab "Tidak Disukai Melampaui Batas terhadap Budak"
pada pembahasan tentang memerdekakan budak dari hadits Nafi', dari
Ibnu Umar. Maksud Imam Bukhari mengutip hadits ini adalah untuk
menjelaskan dasar perkataan Ibnu Abbas sebelumnya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ketika terjadi pertentangan pada

harta budak antara haknya dengan hak majikannya, maka didahulukan
yang lebih kuat, yaitu hak majikan; dan budak bertanggung jawab

atasnya, karena dia adalah salah seorang penjaga harta tersebut.

Demikian pula hak utang bila berhadapan dengan hak wasiat -dimana utang adalah wajib dan wasiat adalah sunah- maka utang

wajib dilunasi lebih dahulu. Inilah letak kesesuaian atsar lbnu Abbas

dan hadits terhadap judul bab."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits pada bab ini:

Pertoma, hadits Hakim bin Hizam, "Sesungguhnya harta ini
htjau dan manis" yang telah disebutkan dan dijelaskan pada

pembahasan tentang zakat. Ibnu Al Manayyar berkata, "Hubungan

hadits ini dengan bab adalah bahwa Nabi SAW menganjurkan Hakim
agar bersikap zuhud dalam menerima pemberian, dan beliau
manamakan tangan yang menerima sebagai tangan yang di bawah

untuk menjauhkan manusia mengambil hadiah. Sementara yang

demikian itu tidak disebutkan sehubungan dengan mengambil bayaran

utang.

Kesimpulannya, tangan orang yang menerima wasiat letaknya di
barvah, sedangkan penerima bayaran utang hanya mengambil apa

yang menjadi haknya; maka mungkin tangannya justru di atas karena
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kemurahan hatinya yang telah memberi pinjaman, atau minimai tidak
rlikatakan hahwa tangannya di bawah. Dari sini menjadi ieias
keharusan mendahulukan utang atas wasiat.

Kedua" hadits '"setiap kcmu adalah pemimpin dan akan dimintai
pertanggungjau,aban atas kcpemimpinannya" dari jalur Salim bin
Abdullah bin Umar, dari bapaknya. Hadits ini telah disebutkan pula

melalui jalur lain pada pembahasan tentang memerdekakan budak,

dan akan dijelaskan secara detail pada pembahasan tentang hukum-
hukum.

Ath-Thahawi rnenyelisihi para ulama madzhabnya dalam
masalah ini. Dia menyebutkan perbedaan para ulama seperti tersebut

di atas. Kemudian dia mengatakan bahwa yang benar adalah pendapat

mayoritas ulama. Dia membantah pula pandangan yang dinukil dari
Abu Hanifah,Zufar, Abu Yusuf dan Muhammad dalam masalah ini.

Catatan:

Di dalam Syarh Mughlathai disebutkan bahwa Imam Bukhari
berkata di tempat ini, "Ismail bin Ja'far berkata, 'Abdul Aziz
mengabarkan kepadaku dmi Ishaq, dari Anas tentang kisah tentang

[kebun] Bairuha'." Kemudian aku menukil dari Abu Al Abbas Ath-
'Ihuruqi bahwa Imam Bukhari menyebutkannya melalui sanad yang
mssuhul dari Al Hasan bin Syaukar, dari Ismail." Syaikh kami 

-IbnuAl Mulaqqin- berkat4 "Sungguh ini adalah kekeliruan, yang benar

Imam Bukhari menyebutkannya di bab 'Orang yang Bersedekah

kepada Wakilnya', seperti yang akan dijelaskan."

10. Apabila SeseorangMewakalkan atau Mewasiatkan kepada
Kerabatnya. Siapakah Kerabat itu?

Ju
./ o . t : 
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Tsabit berkata: Diriwayatkan dari Anas, "Nabi SAW bersabda

kepada Abu Thalhah, 'Berikanlah ia wttuk orang-orang fakir di

antora kerabatmu'. Maka dia memberikannya kepada Hassan dan

Ubay bin Ka'ab."

Al Anshari berkata: bapakku menceritakan kepadaku dari Zaid

bin Sahal bin Al Aswad, dari Anas, sama seperti hadits Tsabit, beliau

bersabda, "Berikanlah ia kepada orong-orang fakir di antaro

kersbatmu. " Anas berkata. "Dia memberikannya kepada Hassan dan

Ubay bin Ka'ab, dan keduanya lebih dekat kepadanya daripada aku."

Hubungan kerabat Hassan dan Ubay bin Ka'ab dapat dilihat dari

silsilah nasab berikut ini.

Namanya adalah Zaid bin Sahal bin Al Aswad bin Haram bin

Amr bin Zaid Manat bin Adi bin Amr bin Malik bin An-Najjar.

Sedangkan Hassan adalah Hassan bin Tsabit bin Al Mundzir bin
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Haram. Artinya, nasab keduanya bertemu pada Haram yang

merupakan bapak ketiga" Lalu nasab selanjutnya adalah Haram bin
Amr bin Zaid manat bin Adi bin Amr bin Malik bin An-Najjar. Ia
menyatukan antara Hassan, Abu Thalhah dan Ubay bin Ka'ab hingga

bapak keenam sampai Amr bin Malik. Ia adalah Ubay bin Ka'ab bin

Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amr bin Malik bin An-
Najjar. Maka, Amr bin Malik telah mengumpulkan antara nasab

llassan, Abu Thalhah dan Ubay. Sebagian mengatakan, "Apabila
seseorang mewasiatkan untuk kaum kerabatnya, maka ia untuk bapak-

bapaknya dalam Islam."
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2752. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dia mendengar

Anas RA berkata, "Nabi SAW bersabda kepada Abu Thalhah,'Aku
berpendapat agar engkau memberikannya kepada kaum kerabat'.
Abu Thalhah berkata, 'Akan aku lakukan, wahai Rasulullah!' Maka
Abu Thalhah membagikannya di antara kerabatnya dan anak-anak

pamannya." Ibnu Abbas berkata, "Ketika turun (ayat) 'Dan berilah
peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat' (Qs. Asy-
Syu'araa' [26]: 2l$ Nabi SAW berseru, 'Wahai buni Fihr, wahai
bani Adi', yang merupakan kaum Quraisy." Abu Hurairah berkata,

"Ketika turun ayat 'Dan berilah peringatan kepada kerabat-
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kerabatmu yang terdelwt', Nabi SAW bersabda, 'Wshai kaum

Quraisy'."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang mewakalkon atau mewosiatkan kepada

kerabatnya. Siapakah kerabat itu?'). Imam Bukhari tidak

menyebutkan kalimat pelengkap bagi kalimat bersyarat (apabila). Hal

itu mengisyaratkan adanya perselisihan dalam masalah ini, yakni

apakah perbuatan itu sah atau tidak? Masalah lainnya juga disebutkan

Imam Bukhari dalam konteks pertanyaan. Judul bab ini menyamakan

antara wakaf dan wasiat kepada kaum kerabat. Mulai bab ini Imam

Bukhari menyitir masalah wakaf dengan membuat judul-judul yang

berkenaan dengan wakafsepanjang pengetahunnya. Lalu pada bagian

akhir, dia kembali menyempurnakan pembahasan tentang wasiat.

Menurut Al Mawardi, boleh rnewasiatkan harta kepada siapa

saja yang sah menerima wakaf; baik anak kecil atau orang dewasa,

orang berakal atau gila" orang yang ada dan orang yang tidak ada,

selama dia bukan ahli waris atau pembunuh orang yang berwasiat.

Sedangkan wakaf adalah larangan untuk menjual bendanya dan

bersedekah dengan manfaatnya menurut cara yang khusus.

Para ulama berbeda pndapat tentang kaum kerabat (yang

dimaksud oleh ayat). Abu Hanifah berkata" "Kerabat adalah setiap

orang yang memiliki hubungan rahim yang mengharamkan menikah,

baik dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Akan tetapi. didahulukan

kerabat bapak sebelum kerabat ibu." Sementara Abu Yusuf dan

Muhammad berkata, "Kerabat adalah orang yang dikumpulkan oleh

bapak sejak hijrah, baik dari pihak bapak maupun ibu." Zufar

menambahkan, "Didahulukan yang lebih dekat di antara mereka."

Perkataan ini dinukil pula dari Abu Hanifah.

Minimal kerabat orang yang diserahi wakaf adalah 3 orang, dan

menurut Muhammad, minimal 2 orang. Sedangkan menurut Abu
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Yusuf adalah I orang. Hasil wakaf tidak boleh diberikan kepada

kerabat yang kaya, kecuali dipersyaratkan saat transaksi (akad).

Para ulama madzhab Syaf i berkata, "Kerabat adalah orang

yang terkumpul dalam nasab; baik dekat maupun iauh, muslim

rnaupun kafir, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, mewarisi

atau tidak mewarisi, dan haram dinikahi atau tidak haram dinikahi."

Para ulama berbeda pendapat tentang asal dan cabang dari

kerabat ini. Dalamhal ini ada 2 pendapat. Mereka mengatakan.

"Apabila ditemukan jumlah tertentu yang lebih dari 3 orang, maka

semuanya diberi wakaf." Tapi ada pula yang mengatakan dicukupkan

pada 3 orang saja. Adapun bila jumlah mereka tidak rnemiliki batasan

yang pasti, maka Ath-Thahawi telah menukil ijma'yang rnembatalkan

wakaf. Akan tetapi pernyataan ijma' perlu ditinjau lebih lanjut, karena

dalam madzhab Syaf i terdapat pandangan yang membolehkan wakaf

kepada kaum kerabat tersebut, namun akhirnya hanya diberikan

kepada 3 orang di antara mereka, dan tidak perlu dibagi rata.

Pandangan Imam Ahmad dalam masalah kerabat sama seperti Asy-

Syaf i. Hanya saja dia tidak memasukkan orang kafir.

Imam Malik berkata, "Kerabat adalah para penerima sisa

warisan secara khusus; baik dia mewarisi atau tidak. Dimulai dengan

memberikan kepada orang fakir di antara mereka hingga

berkecukupan, dan setelah itu diberikan kepada orang-orang yang

berkecukupan di antara mereka." Hadits di bab ini menunjukkan

kepada apa yang dikatakan oleh Imam Syaf i, kecuali persyaratan 3

orang. Maka, secara lahiriah cukup 2 orang.

n:$),qk:a ,*ts, er\.P': yht e'4,i6 ,fi 7 '>;u';vi
,*i5 ,.j., j.h OLi.J (,li# .clltii (Tsabit berkota: Diriwayatkon dari

7 '!','r

Anas, "Nabi SAW bersabda kepada Abu Tholhah, 'Berikanlah ia

untuk orang-orang fakir di antara kerobatmu'. Maka dia
rnemberikonnya kepada Hassan dan Ubay bin Ka'ab."). Ini adalah

penggalan hadits yang dinukil oleh Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan

selain mereka dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit.
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'qtt--zf}t 582 pet Anshari berluta). Dia adalah Muhammad bin

Abdullah bin AI Mutsanna. Adapun Tsumamah adalah Ibnu Abdullah

bin Anas bin Malik. Semua sanad hadits ini orang-orang Bashrah.

lmam Bukhari telah mendengar sejumlah hadits dari Al Anshari yang

disebutkan di tempat ini.

i $i otl;;t (i# ,"#i,i ,q.\i trt 4t+t'Jtt ,-6 

"-y 
P

f (Sama seperti hodits Tsabit, beliau bersabda, "Berikonlah ia

lrepada orang-orangfakir di antara kerabatmu." Anas berkata, "Dia

memberikannya l<epada Hassan dan Ubay bin Ka'qb.").Demikian
Imarn Bukhari meringkasnya di tempat ini, dan dia akan

menyebutkannya kembali melalui sanad yang maushul pada tafsir

surah Aali 'Imraan secara ringkas. Riwayat Ishaq bin Abi Thalhah

dari Anas mengenai kisah ini diiringi oleh lmam Bukhari dengan

perkataanny1 *Al Anshari menceritakan kepada kami", lalu dia

menyebutkan sanod-nya hingga mengatakan, "Dia memberikannya

kepada Hassan dan Ubay, dan keduanya lebih dekat kepadanya

daripada aku. Ia tidak memberikan kepadaku sedikit pun." Kalimat

terakhir ini tidak dicantumkan dalam rivuayat Abu Dzar. Akan tetapi

riwayat yang dimaksud telah dinukil oleh Ibnu Khuzaimah dan Ath-
Thahawi, semuanya dari Ibnu Marzuq, Abu Nu'aim di dalam kitab Al
Mustakhroj dari jalurnya, Al Baihaqi dari jalur Abu Hatim Ar-Razi,

keduanya dari Al Anshari, ?t, ,pi-gijr ri $")i flr'JV l> d'i A
;e:fi o1'c.ililli,,k g.€ ,yt'J'',t;-,'Jvia;tb i.1 ,8 (c b?

|W- {t,:nht o\Wi,";i'Jtt,:cttif y,'F: y.G e &, i5*,*i
t' {i'*Vi u'e qfi * q d.(Kerika ttffun (ayqr) 'sungguh kalian

tidak akan mencapai kebaikan' atant (ayat) 'Siapaknh yang memberi

pinjaman kepada Allah dengon pinjaman yang baik', makn Abu

Thalhqh dalang dan berkota, 'Wahoi Rasulullah! Kebunku untuk

Allah. Sekironya aku dopat merahasiakannya, maka aku tidak akan

membeberknnnya'. Beliau bersabda, "Berikanlah ia kepada kaum

kerobat dan orang-orqng miskin di ontaro keluargamu'." Anas
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herkuta, " Dia memberiknnnya kepada Hassan dan tlbtty. la lidak
memberilrnn bagian itu kepadaku sedikit pun, karena keduanya lebih
delrnt (hubungan kekeluargaan) kepadanya daripada aku".). lni
adalah riwayat Abu Nu'aim

Dalam riwayat Ath-Thahawi dikatakan, "Abu Thalhah memiliki
tanah yang ditetapkannya untuk Allah. Dia mendatangi Nabi SAW,

maka beliau bersabda kepadanya, 'Berikanlah ia kepada orang-orang
rniskin di antara kerabatmu '. Dia pun memberikannya kepada Hassan

dan Ubay. Keduanya lebih dekat kepadanya daripada aku."

Sementara dalam riwayat Abu Hatim Ar-Razi disebutkan, "Dia
berkata, 'Kebunku sekian dan sekian'." Lalu di dalamnya disebutkan,

"Beliau bersabda, 'Berikanlah kepada orang-orang miskin di antara

ahli baitmu (keluargamu)'. Dia pun memberikannya kepada Hassan

bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab.'

Kemudian Ad-Daruquthni meriwyatkan dari jalur Sha'iqah, dari

Al Anshari. Pada riwayat ini disebutkan bahwa AI Anshari menerima

dari syaikh lain: Humaid rnenceritakan kepada kami dari Anas, dia
berkata, *Ketika turun (ayat) 'Sungguh kalian tidak akan mencapai

kebailrnn'atau (ayat) 'Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah
dengon pinjaman yang baik', Abu Thalhah berkata, 'Wahai

Rasulullah! Kebunku di tempat ini dan ini sebagai sedekah kepada

Allah'." Adapun selebihnya sama seperti riwayat Abu Hatim, hanya

saja pada riwayat ini disebutkan, "Berikanlah kepada orong-orong

miskin dari ahli baitmu (keluargamu) dan kaum kerabatmu." Lalu
Ad-Daruquthni menyebutkan melalui sonad yang pertama dan

mengatakan sama seperti itu, dengan tambahan, "Maka dia

memberikannya kepada Ubay bin Ka'ab dan Hassan bin Tsabit.

Keduanya lebih dekat kepadanya daripada aku."

Hanya saja aku menyebutkan jalur-jalur periwayatan ini karena

aku melihat sebagian pensyarah Shahih Bukhari mengira bahwa apa

yang tercantum dalam Shahih Bukhori, yaitu penjelasan kerabat Abu
Thalhah dengan Ubay dan Hassan, merupakan kelanjutan dari hadits.

Padahal sesungguhnya tidak demikian, bahkan hadits tersebut berhenti
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pada kalimat "Keduanya lebih dekat kepadanya daripada aku".

Sedangkan kalimat "Adapun hubungan kerabat Hassan dan Ubay bin
Ka'ab dengan Abu Thalhah..." dan seterusnya, berasal dari perkataan

lmam Buktari atau dari gurunya.

Kalimat "Namanya 
-yakni 

nama Abu Thalhah- adalah Zaid
bin Sahal bin Al Aswad bin Haram bin Amr blrl^z,ard Manat bin Adi
bin Amr bin Malik bin Najjar. Sedangkan Hassan adalah Hassan bin
Tsabit bin Al Mundzir bin Haram (yakni bin Amr). Artinya nasab

keduanya bertemu pada Haram yang merupakan bapak ketiga", dalam

riwayat Abu Dzar di tempat ini disebutkan dengan "Dan Haram bin
Amr". Kemudian nasab kedua disebutkan hingga An-Najjar, tapi ini
adalah tambahan yang tidak memiliki makna

Kemudian Imam Bukhari berkata. "Ia menyatukan antara

Hassan, Abu Thalhatr dan Ubay bin Ka'ab hingga bapak keenam

sampai Amr bin Malik." Demikian ia menyebutkannya secara mutlak
pada sebagian besar riwayat. Ad-Dim1'ati dan orang-orang yang

bersamanya berkat4 "Keterangan ini sangal samar dan musykil." Lalu
Ad-Dimyati menpenjelaskannya. Namun, apa yang tercantum dalam

riwayat Al Mustamli telah mencukupi, "Dan Ubay bin Ka'ab adalah

Ibnu Qais bin Ubaid bn Zarid bin Muawil'ah bin Amr bin Malik bin
An-Najjar, maka Amr bin Malik telatr menyatukan Hassaru Abu
Thalhah dan Ubay.'

Abu Daud berkata di dalam kitabnla As-Sunan, *Telah sampai

kepadaku dari Muhammad bin AMullah Al Anshari bahwa dia
berkata, 'Abu Thalhatr adalah Zaid bin Saha['." Kemudian dia
menyebutkan nasab Abu Thalhah serta nasab Hassan bin Tsabit dan

Ubay bin Ka'ab, seperti yang telah disebutkan. Kemudian Al Anshari
berkata, "Antara Abu Thalhah dan Ubay bin Ka'ab terdapat 6 bapak."

Adapun kalimat *Maka Amr bin Malik telatr mengumpulkan

antara nasab Hassan, Abu Thalhah dan Ubay'', ini memberi penjelasan

bahwa yang tercantum dalam Shahih Bukhari berasal dari perkataan

syaikhnya (yaitu Al Anshari).
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Iv{uhammad bin Al llasan bin Zabalah di dalam kitab lJ
k{adinah dari riwal,at mursal Abu Bakar bin lTuztn menyebutkan

tambahan terhadap hadits Anas, q|P'^i+'itg') !.u'rO:tU 
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fiomon'**nyr rto*ohkan har ta;r, ;r; rc mpat (har ta te rse b u t ) adal ak
istans bsni Hudailah. Dia menyerahkannya kepada Rasulullah SAW,

maka beliau mengembalikonnya kepcda kuum kerabat Abu Thalhah:

Ubay bin Ka'sb, Hussan bin Tsabit, Tsubaith bin Jabir, serta Syoddad

bin Aus atau anaknya. Aus bin Tsabit, lalu mereka membagi-baginya.

Akhirnya ia menjadi milik Hsssan, dan ia menjualnyo kepada

Mucrwiyah dengan harga seratus ribu. Kemudian Muawiyoh
membongun istana bani Hudailah di kebun itu).

Kakek Tsubai& bin Jabir adalah Malik bin Adi bin Zaid Manat

bin Adi bin Malik bin An-Najiar. Dia bertemu dengan Ubay bin Ka'ab
pada Malik bin An-Najjar. Nasabnya lebih jauh daripada Ubay bin
Ka'ab dengan selisih satu bapak. Tapi Ibnu Zabalah adalah periwayat

iemah yang tidak dapat dijadikan hujjah jika menukil riwayat
sendirian, terlebih lagi bila riwayatnya menyelisihi periwayat yang

lain.

Kesimpulannya, salah satu dari 2 orang yang dikhususkan oleh

Abu Thalhah unhrk menerima pemberiannya lebih dekat kepadanya

dibandingkan yang lain. Hassan bertemu dengannya pada bapak

ketiga" sedangkan Ubay bertemu dengannya pada bapak keenarn.

Sekiranya kedekatan hubungan kerabat menjadi patokan niscaya Abu
Thalhah akan memberikan kebun itu kepada Hassan bin Tsabit tanpa

menyertakan orang lain. Makq hal ini menunjukkan bahwa kedekatan

hubungan tidak menjadi pedoman.

Hanya saja Anas mengatakan "Karena keduanya lebih dekat

kepadanya daripada aku", dimana yang menyatukan Abu Thalhah dan

Anas adalah An-Najjar, karena dia berasal dari bani Adi bin An-
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Najjar, sedangkan Abu Thalhah dan Ubal' bin Ka'ab 
-seperti 

telah

dijelaskan- berasal dari bani Malik bin An-Najjar. Oleh karena itu,

Ubay bin Ka'ab lebih dekat kepada Abu Thalhah dibandingkan Anas

bin Malik.

Ada kemungkinan Abu Thalhah menjadikan kemiskinan sebagai

standar untuk memilih para kerabatnl'a yang berhak menerima

pemberian darinya. Hanya saja dia mengecualikan orang yang berada

dalam tanggungannya. Oleh karena itu, dia tidak memberi bagian

kepada Anas. Naun, Anas menduga yang demikian itu terjadi karena

hubungannya yangjauh dengan Abu Thalhah.

Hadits ini dijadikan dalil bagi pendapat Imam Ahmad yang

mengatakan bahwa maksud "kaum kerabat" pada firman-Nya "dan

untuk Rasul dan ksum kerabat" adalah bani Hasyim dan bani

Muthalib, karena Nabi SAW telah mengkhususkan kepada mereka

bagian untuk "kaum kerabat". Mereka ini bertemu dengan Abdul
Muthalib pada bapak yang keempat.

Namun, pandangan tersebut ditanggapi oleh Ath-Thahawi. Dia
mengatakan bahwa apabila benar demikian, niscaya akan diikutkan
juga di dalamnya bani Naufal dan bani Abdi Syams, karena keduanya

adalah anak Abdi Manaf, seperti halnya Muthalib dan Hasyim. Ketika
Nabi SAW mengkhususkan bani Hasyim dan bani Muthalib tanpa

menyertakan bani Naufal dan bani Abdu Syams, maka diketahui

bahwa maksud bagian "kaum kerabat" adalah pemberian beliau

kepada orang-orang yang memiliki kaitan khusus dengan beliau

berdasarkan sikap beliau yang mengkhususkan bani Hasyim dan bani

Muthalib. Maka, orang yang mewakafkan atau mewasiatkan untuk

kaum kerabatnya tidak dapat dianalogikan kepada masalah tersebut.

Bahkan, lafazh ini dipahami dalam cakupannya yang mutlak dan

umum hingga ditemukan dalil yang membatasi atau

mengkhususkannya.

"#jt\ lsebagian mereko berkota).Ini adalah perkataan Abu

Yusuf dan orang-orang yang sependapat dengannya. Kemudian Imam
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Bukhari menyebutkan kisah Abu Thalhah dari jalur Ishaq bin
Abdullah bin Abi 'I'halhah. dari Anas. Imam Bukhari menyebutkannya
secara ringkas, dan hadits ini akan dikutip dengan lengkap pada bab
"Apabila Seseorang Mewakafkan Tanah Tanpa Menjelaskan
Ilatasannya".

?to it'r e'4t',);+ 69'p\t u'.f ji!131U1 il ,a& i.t',:u:

"*"* i#.,'4;-e r-i [ ,i 4.u- :4s-ri-'jf,!-t Ubou Abbas berkata,

"Ketika lurun fayatJ 'Don herilah peringatan kepada l<erabat-

kerabatmu yung terdekat', maka Nabi SAW berseru, 'l{ahai bani
Fihr, v,ahai bani Addiy', yang merupakan kaum qurar'sy"). Demikian
dia menyebutkannya secara ringkas. Riwayat ini sendiri telah dinukil
melalui sanad yang maushul dalam pembahasan tentang keutamaan

kaum Quraisy dan tafsir surah Asy-Syu'araa' dengan lengkap, dari
jalur Amr bin Murrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.
Kemudian pada bagian akhir pembahasan tentang jenazah disebutkan
sebagian darinya sehubungan dengan kisah Abu Lahab melalui sanad
yang maushul. Penjelasannya akan dikemukakan pada tafsir surah
Asy-Syu'araa'.

*;L ii,, kH' .lU "*r'l\t .rr't:.t3J:i)" U1 tlt ,a';_'1 i.i'J,str,,
y{-}';* u-:'1,\71 (Abu Hurairah berkata, "Ketika turun 'Dan berilah

peringotan kepado lcerabot-kerabatmu yong terdekaf , Nabi SAllt
bersabda, 'l(ahoi laum Qurar:ry'.")- Ini adalah penggalan hadits Abu
Hurairah yang akan disebutkan melalui sanad yang maushul padabab
berikutnya.

11. Apakah Wanita dan Analr-anak Termasuk Kaum Kerabat?

i;:;,sili ;1t
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2753. Dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin
Abdurrahman bahwa Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW
berdiri ketika Allah menurunkan (ayaQ, 'Dan berilah peringatan
kepada kerabat-kerabatmu yong terdekat'. Lalu (beliau) bersabd4
'Wahai kaum Quraisy -atau 

kalimat yang serupa dengannya-
belilah diri-diri knmu, aku tidak dapat melepaskan kamu sedikitpun
dari [takdirJ Allah! Wahai bani Abdi Manaf, aku tidak dapat
melepaskan kamu sedikitpun dari [takdirJ Allah!! Wahai Abbas bin
Abdul Muthalib, aku tidak dapat melepaskan kamu sedikitpun dari

[takdtrJ Allah!! Wahai Shafiyah, bibi Rasulullah, aku tidak dapat

melepaskan kamu sedikitpun dari [taledirJ Allah!! Wahai Fathimah
binti Muhammad, mintolsh kepadaku apa yang engkau sukai dari
harta, aku tidak dapat meleposkan kamu sedikitpun dari [takdirJ
Allah!!"'

Riwayat ini dinukil pula oleh Ashbagh dari Ibnu Wahb, dari

Yunus, dari Ibnu Syihab.

Keterangan Hadits:

(Bab apakah wanita dan anak-anok termosuk kaum kerabat?).

Demikian Imam Bukhari menyebutkan judul bab dalam bentuk

pertanyaan, karena dalam masalah ini terdapat perselisihan, sama

seperti bab sebelumnya. Kemudian dia menyebutkan hadits Abu
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Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW berdiri kettka Alloh
menurunkan (ayat), '[)an berilah peringutan kepada kerubat-
kerabatmu yang terdekut.' Lalu (beliau) bersabda, 'll/ahai ktrunt

Quraisy...' atau kalimat yang serupa dengannya."

Adapun yang menjadi dalil darinya terhadap permasalahan di
bab ini terdapat pada kalimat"Wahai Shafiyah... wahai Fathimah...",
sebab dalam hal ini Nabi SAW menyamakan antara keluarganya. Pada

mulanya beliau menyebutkan secara umum lalu mengkhususkan

sebagian kaum. Kemudian beliau menyebutkan pamannya (Al Abbas),
bibinya (Shafiyah), dan anak perempuannya. Hal ini menunjukkan

bahwa wanita termasuk "kaum kerabat", demikian juga keturunan
tanpa ada pengkhususan antara yang mewarisi dan yang tidak
mewarisi atau muslim.

Ada pula kemungkinan kalimat "kaum kerabat" merupakan sifat
yang lazim bagi keluarga, dan yang dimaksud dengan keluarga pada

ayat di atas adalah kaumnya, yaitu Quraisy. Telah diriwayatkan dari
Ibnu Mardawiaih dari hadits Adi bin Hatim, "sesungguhnya Nabi
SAW menyebutkan Quraisy dan bersabda, 'Berilah peringatan
ke r ab at - ke r a b a t mu y an g t e r de ko t', y akni kaumnya. "

Atas dasar ini, maka beliau diperintahkan memberi peringatan

kepada kaumnya, maka tidak dikhususkan hanya keluarga yang

memiliki hubungan hubungan dekat saja. Dengan demikian, hadits

tersebut tidak dapat dijadikan hujjah bagi masalah wakaf, karena

wakaf ini diberikan kepada kerabat dekatnya atau orang yang paling

dekat dengannya. Sedangkan ayat tersebut berkaitan dengan

peringatan terhadap kaum kerabat, maka antara keduanya terdapat

perbedaan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Barangkali ada faktor tertentu yang

dipahami oleh Nabi SAW sebagai isyarat untuk memberi peringatan

secara umum. Oleh karena itulah, beliau pun memperingatkan seluruh

kaumnya." Kemungkinan lain dikatakan bahwa pada mulanya beliau
memperingati orang-orang tertentu di antara kerabatnya dalam rangka

mengikuti makna zhahir kata "kerabat", setelah itu beliau memberi
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peringatan seluruhnya karena adanya dalil yang mengharuskannya
mengingatkan semua kaumnya, yakni keberadaan beliau diutus untuk
seluruh manusia.

7q it ,f |ni'* ?: lt"* &1'ei,i.ti (Rtwayat ini dinukit

pula oleh Ashbagh dari lbnu Wahab, dari Yunus, dari lbnu Syihab).
Riwayat ini disebutkan melalui sanad yang maushul oleh Adz-Dzuhali
dalam kitab Az-Zuhriyat dari Ashbagh. Sedangkan dalam riwayat
Imam Muslim dinukil dari Harmalah, dari lbnu Wahab.

12. Apabila Pewakaf Mengambil Manfaat dari Wakafnya?

l* *" v{ t+.1f ',ti Xi i'.1* \i di'F J ,y ,tu-s',

.'b;u-?"ol

Umar RA mempersyaratkan, "Tidak ada larangan bagi pengurus
wakaf untuk makan darinya." Sementara pengurus wakaf bisa saja

pewakaf itu sendiri atau orang lain.

Demikian pula semua orang yang menetapkan hewan atau

sesuatu untuk Allah. Dia boleh mengambil manfaat darinya,
sebagaimana orang lain mengambil manfaat darinya meskipun tidak
dipersyaratkan.

c?r'*: * \t ,k 4, oi ,^- \t *, fi * ;;ri ;
J$ .:d:i 6! ,.:u' J;rl:Jw .t75'rr ,i Ja .d:i.3;-),*')

.,r;-J "ri 'eX-:J ta! ,t :-^at"St G 'ri *ltiir ;-
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2754. Dari Qatadah, dari Anas RA, ,'sesungguhnya Nabi SAW
melihat seorang laki-laki menuntun unta, maka beliau bersabda
kepadanya, 'Naikilah ia!' orang itu berkata, 'wahai Rasuluilah! Ia
adalah unta kurban. Beliau sAW bersabda 

-pada 
kali ketiga atau

keempat-. 'Naikilah ia, celokalah engkau, atau kasihan dirimn! ,,,

* it J;, ;,i ,^* \t *', ,;-* ei ,r
J;, L- :Jts .ragrr i,lua',t'i b-;'),*:)

.*r'ir €'ri y.dt €JJJ;|$1
2755. Dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, ,.Sesungguhnya

Rasulullah SAW melihat seseorang menuntun unta, maka beliau
bersabda, 'Naikilah ia!' orang itu berkata, 'wahai Rasulullah! Ia
adalah unta kurban'. Beliau bersabda, 'Naikirah ia, celaka engkau!'
pada kali yang ketiga atau keempat.,,

Keterangan Hadits:

(Bab apabila pewakaf mengambil manfaat dari wakafnya?).
Maksudnya, seseorang mewakafkan untuk dirinya kemudian untuk
orang lain, atau mempersyaratkan untuk dirinya manfaat bagian
tertentu dari wakaf itu, atau dia menetapkan sesuatu untuk pengurus
wakaf tersebut dan pengurus itu adalah dirinya sendiri. Dalam hal ini
ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Masalah mewakafkan untuk diri sendiri akan dibahas pada bab
tentang "Penulisan wakaf'. Masalah mempersyaratkan manfaat
tertentu u"rtuk pewakaf akan dijelaskan pada bab tentang firman Allah,

dl.-{r rrkrl lOon ujilah anak-anak yatim). Sedangkan masalah yang

berkaitan dengan pengurus wakaf akan dijelaskan di tempat ini.
Dalam kitab Al Mustakhroj karya Abu Nu'aim, sebelum bab ini
disebutkan pembahasan tentang wakaf, bab "Apakah pewakaf
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Mengambil Manfaat dari Wakafnya". Namun, saya tidak melihat yang

demikian itu pada kitab Al Mustakhrcj kar)-a ulama lainnya.

Keterangan Hadits:

,fl,;\ ..'d-:b i"r'o1r';-L b',*,t3-Ji (Lmar RA

mempersyaratkan... dan seterusnya)- Ini adalah bagian dari kisah

wakaf Umar yang telah disebutkan pada akhir pembahasan tentang

syarat-syarat.

Kalimat "Sementara pengurus wakot bisa saja pewakaf sendiri

atau orong /aln" merupakan pemahaman Imam Bukhari. Hal ini
memberi asumsi bahwa masalah pewakaf menjadi mengurus sendiri

harta wakafnya merupakan masalah )'ang tidak diperselisihkan,

padahal sebenamya tidak demikian- Seakan-akan Imam Bukhari
membangun argumentasi ini atas pandangan yang menjadi pilihannya
karena dalam madzhab Maliki pewakaf tidak diperbolehkan menjadi

pengurus wakaftrya. Ada pula yang mengatakan bahwa apabila

pewakaf menyerahkan kepada orang lain untuk mengumpulkan

hasilnya, tetapi tidak ada yang mengurus pembagiannya kecuali

pewakaf, maka hal ini diperbolehkan.

Ibnu Baththal berkata, "'Imam Malik tidak memperbolehkan hal

itu demi menutup pintu menuju kerusakan- sebab bila diperkenankan,

maka sama halnya dengan seseoftrlg yang mewakafkan untuk dirinya

sendiri; atau setelah waktu berlalu cukup lama wakaf itu dilupakan;

atau pewakaf bangkrut, lalu menggrrnakan wakaf itu untuk

kepentingan dirinya; atau pewakaf meninggal dunia lalu ahli

warisnya mengambil alih wakaf untuk mereka."

Semua ini tidak berkonsekuensi larangan secara mutlak, bahkan

tetap saja diperbolehkan selama ada jaminan terhindar dari hal-hal

tersebut. Akan tetapi, bolehnya pewakaf menjadi pengurus wakafirya

tidak berarti dia juga boleh mengambil manfaat dari wakafrrya. Tidak

diingkari apabila pewakaf mempersyaratkannya, maka ini
diperbolehkan menurut pendapat yang paling kuat. Kisah Umar yang
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dijadikan hujjah oleh Imam Bukhari sangat jelas memperbolehkannya.

Kemudian dia mengukuhkan dengan perkataannya, "Demikian pula

semua orzmg yang menetapkan hewan atau sesuatu untuk Allah. dia

baginya mengambil manfaat darinya. sebagaimana orang lain boleh

mengambil manfaat darinya meskipun tidak dipersyaratkan."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 2 hadits yang masing-

masing berasal dari Anas dan Abu Hurairah, yaitu tentang kisah

seseorang yang menuntun untanya, lalu Nabi SAW
memerintahkannya untuk menaikinya. Hadits ini telah saya jelaskan

pada pembahasan tentang haji, sekaligus pendapat yang

memperbolehkan dan melarang secara mutlak, serta pendapat yang

memperbolehkan apabila keadaan darurat.

Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang memperbolehkan

mewakafkan untuk diri sendiri. Sebab bila boleh bagi seseorang

memanfaatkan apa yang dihadiahkannya setelah keluar dari
kepemilikannya tanpa ada syarat sebelumnya, maka mengambil
manfaat disertai syarat tentu lebih diperbolehkan.

Ibnu Al Manayyar mengkritik bahwa hadits itu tidak sesuai

dengan judul bab, kecuali menurut mereka yang berpendapat bahwa

orang yang berbicara masuk pula dalam cakupan perkataann,va, dan

ini termasuk masalah yang diperselisihkan dalam kaidah dasar fikih.
Ibnu Al Manayyar berkata, "Pendapat paling kuat dalam madzhab

Maliki adalah memberlakukan kebiasaan syariat ('urfl hingga selain

yang dimaksud keluar dari cakupan umum pembicaraan itu
berdasarkan faktor tertentu."

Ibnu Baththal berkata, "Pewakaf tidak boleh mengambil
manfaat dari wakafnya, karena dia telah memberikannya untuk Allah
dan mengeluarkan dari kepemilikannya. Memanfaatkan sedikit dari
wakaf termasuk mengambil kembali apa yang telah disedekahkan."

Kemudian dia berkata, "Hanya saja pewakaf boleh mengambil

manfaat dari wakafnya apabila dia mempersyaratkan sebelumn,va, atau

dia menjadi miskin, demikian pula ahli warisnya."
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Pendapat mayoritas ulama memperbolehkan pewakaf

mengambil manfaat dari wakafnya, selama dia mewakafkan secara

umum, seperti akan diterangkan di bagian akhir pembahasan tentang

wasiat dalam bab tersendiri.

Di antara masalah cabang dari persoalan ini adalah; apabila

seseorang mewakafkan sesuatu kepada orang-orang miskin

(misalnya), setelah itu pewakaf atau salah satu keturunannya menjadi

miskin, maka apakah mereka termasuk orang miskin yang berhak

mengambil manfaat dari wakaf tersebut? Fendapat yang lebih benar

adalah diperbolehkan dengan syarat tidak dikhususkan pada dirinya,

agar setelah itu dia tidak mengklaim bahu'a harta itu rniliknya.

13. Boleh Mewakalkan Sesuatu Sebelum Diserahkan kepada

Orang Lain

'.FY';ri '4') u JL ac* v ti6j ,l'rt'. *; hr q:t';L o\.

d,\|*', f I' J:" U, JG -;? \t ',i 4: o\W"'ni

::ui € t#; .Sti ,ita .;4\t c t$;LJ "oi ,sri ,"^;L

*,r''
Karena Umar RA mewakafkan sesuatu dan berkata, "Tidak ada 

l

larangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan[nya]." Dia 
]

tidak mengkhususkan apakah pengurusn)'a Umar sendiri atau orang 
Ilain. 
1

Nabi SAW bersabda kepada Abu Thalhah, "Alan berpendapat 
I

agar engkau memberilannya kepada kaum kerabat." Ia berkata, "Aku 
I

akan melakukannya." L^alu dia membagikannya di antara kerabatnya 
I

dan anak-anak pamannya. 
I

I

I

I

I
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Keterangan Hadits:

(Buh bolch mev,okufkar? se:iualu sebelum diseruhkan kepadu

orun!! loin). Yakni l-urkumnya sah. Ini pendapat nra,voritas ulama.

Sementara dari Intam Malik dikatakan bahwa wakaf tidak sernpurna

hingga diserahterimakan. Pendapat Malik ini dijadikan pedoman oleh

Muhammad bin Al Hasan dan Imam Syaf i dalam salah satu

pendapatnya.

Ath-T'hahawi berhujjah mendukung pendapat yang

memperbolehkan. yaitu bah'uva wakaf mirip dengan memerdekakan

budak, karena keduanya sama-sama menyerahkan hak milik untuk

Allah. Untuk itu. disahkan hanya berdasarkan perkataan semata tanpa

harus ada serah-terima, berbeda halnya dengan hibah yang merupakan

penyerahan kepemilikan kepada orang lain. Oleh karena itu. tidak sah

kecuali setelah diserahterimakan.

Imam Bukhari berdalil untuk mendukung pendapatnya dengan

kisah Umar. Dia berkata, "Karena Umar RA mewakafkan sesuatu dan

berkata, 'Tidak ada larangan bagi orang yang mengurusnya untuk
memakan'. Dia tidak mengkhususkan apakah pengurusnya Umar
sendiri atau orang lain." Namun, kolerasi antara dalil ini dengan

masalah yang dimaksud kurang jelas.

Pendapat tersebut tidak lepas dari kritik, bahwa dalil maksimal
yang dapat disimpulkan dari kisah Umar adalah bahwa setiap orang

yang mengurus wakaf boleh memakan darinya, dan hal ini telah

dijelaskan dalam bab sebelumnya; hal ini tidak berkonsekuensi bahwa
setiap orang boleh menjadi pengurus wakaf, tetapi wakaf itu harus ada

yang mengurusnya, ada kemungkinan yang mengurus adalah pewakaf
sendiri atau orang lain. Sedangkan ddalam kisah Umar tidak ada

keterangan yang menentukan salah satu dari2 kemungkinan itu.

Menurutku, yang tampak bahwa maksud Imam Bukhari
menjelaskan bahwa Umar ketika mewakafkan dan membuat
persyaratan, maka Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk segera

mengeluarkan wakaf itu dari kepemilikannya. Persetuiuan Nabi SAW
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ini menunjukkan bahwa wakaf tersebut telah sah meskipun belum

diambil oleh si penerima wakaf. Adapun klaim yang dikemukakan

oleh Ibnu At-Tin bahwa Umar menyerahkan wakaf kepada Hafshah

tidak dapat diterima, seperti akan dijelaskan pada bab "Wakaf,

Bagaimana Ditulis".

e:-.-:ht eW of ,.s)i ,a;* ,\ .n*: do ?ttt d*'ft'Stit lwati

SAI{ bersabda kepudo .Abu Thalhah, "Aku berpendapat agar engkau

memberikannya kepada kaum kerabat."). iladits ini baru saja

disebutkan melalui sanad yang maushul. Adapun yang disebutkan di

tempat ini adalah versi riwayat Ishaq bin Abi Thalhah'

Ad-Dawudi berkata, "Dalil yang dikemukakan oleh Imam

Bukhari untuk mengesahkan wakaf sebelum diserahterimakan

-berupa 
kisah Umar dan Abu Thalhah- merupakan sikap

memahami sesuatu menurut kebalikannya dan memberi contoh

dengan selain jenisnya, serta menolak makna lahiriah dari yang

seharusnya" sebab dia telah meriwayatkan bahwa Umar menyerahkan

wakaf tersebut kepada anak perempuannya. Sedangkan Abu Thalhah

menyerahkan sedekahnya kepada Ubay bin Ka'ab dan Hassan."

Pernyataan Ad-Dawudi ditanggapi oleh Ibnu At-Tin dengan

mengatakan bahwa Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa

Nabi SAW telah mengeluarkan sedekah dari kepemilikan Abu

Thalhah hanya berdasarkan perkataannya, "la untuk Allah sebagai

sedekah". Atas dasar ini, maka Imam Malik berkata, "Sedekah terikat

dengan perkataan." Meskipun dia berpendapat sedekah tidak

sempurna kecuali setelah diserahterimakan, tetapi tidak dapat

dipungkiri bahwa sikap Imam Bukhari berhujjah dengan kisah Umar

tidak tepat, dan tanggapan Ad-Dawudi adalah benar. Mengenai cara

penetapan dalil dari kisah Umar terhadap masalah ini telah saya

jelaskan di atas.

Bila ulama terdahulu mengkritik
yang berhujjah dengan kisah [Jmar,

mengkritik sikap Imam Bukhari yang
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Thalhah. Dia mengatakan adanya kemungkinan sedekah itu telah
keluar dari kekuasaan Abu Thalhah, dan ada pula kemungkinan masih

dalam kekuasannya. Dengan demikian, kisah ini tidak dapat dijadikan
hujjah untuk mengesahkan wakaf meski belum diserahkanterimakan.

Ibnu Al Manayyar menjawab bahwa Abu Thalhah telah
menyedekahkan tanahnya tanpa batasan apapun dan menyerahkan

kepada Nabi SAW untuk menentukan orang yang berhak
menerimanya. Ketika Nabi SAW bersabda kepada Abu Thalhah"Aku
berpendapat agor engkau memberikannya kepada kaum kerabat".
berarti Nabi SAW menyerahkan kembali urusan pembagian kepada

Abu Thalhah. Maka. seakan-akan Nabi SAW mengakui keberadaan

sedekah itu dalam kekuasaan Abu Thalhah setelah sebelumnva beliau
telah mengesahkannya.

Saya (lbnu Hajar) katakan, akan disebutkan riwayat yang

menegaskan bahwa Abu Thalhah yang menangani langsung
pembagiannya. Riwayat ini melengkapi jawaban yang dikemukakan
oleh Ibnu Al manayyar. Abu Thalhah telah membagikan langsung
kepada yang berhak secara rinci. Sebab, meski Nabi SAW
menentukan pihak yang berhak menerima, tetapi beliau masih
memberi gambaran secara global, yaitu kaum kerabat. Ketika Abu
Thalhah tidak mungkin membagikan kepada semua kerabat, maka dia
memberikannya kepada kerabat yang dia pilih sendiri.

14. Apabila Seseorang Berkata "Tempat Tinggalku Sebagai
Sedekah untuk Allah" Tanpa Menjelaskan untuk Orang-orang
Miskin atau Selain Mereka, Maka itu Diperbolehkan,lalu Dia

memberikan kepada Kaum Kerabat atau Siapa yang Dikehendaki

"J\d);i';i itul
Jirui *'r+; hr

& o_.\.*') *\'&U'ie
,bi,.:st')cG ,x'i,b 6t', ,ie ;.\)9...
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Nabi SAW bersatrcla kepada Abu 'lhalha]r ketika dia berkata.

"llartaku yang paling aku cintai adalah Bairuha'. dtrn sungguh ia

adalah sedekah untuk Allah." Nabi SAW mempcrbolehkan hal itu.

Sebagian mereka berkata, "Tidak diperbolehkan hingga dijelaskan

untuk siapa." Tapi, pendapat pertama lebih shahih.

KeteraEsan Hadits;

(Bub apubila seseorang berkata, "Tempat tinggalku sebugai

seclekah t.tntuk Attah," tanpa menieloskan untuk orang-orong miskin

atau selain mereka, maka itLdiperbolehkan, lalu diberikan kepada

kaum kerabat atau siapa yang dikehendaki). Yakni sedekah telah

sempurna sebelum ditentukan siapa yang berhak meneriman)'a.

kemudian setelah itu ditentukan menurut kehendak pemberi sedekah.

:i\ it ...ttrb €r\ ,*j1"o i' e 'd,'Jte (t'tuti sAW bersabda

kepatla Abu Thathah... dan seterusnya). Riwayat ini juga merupakan

versi Ishaq bin Abi Thalhah. Adapun kalimat "maka Nabi SAW

memperbolehkan hal itu" berasal dari pemahaman Imam Bukhari

sendiri. Sedangkan kalimat "sebagian mereka berkata, 'Tidak

diperbolehkan hingga dijelaskan untuk siapa'," yakni hingga

ditentukan. Penjelasannya akan disebutkan pada bab berikutnya.

15. Apabila Seseorang Berkatar "Tanahku atau Kebunku Adalah

Sedekah untuk Allah Atas Nama lbuku'Maka itu Diperbolehkan

Meskipun Tidak Dijelaskan untuk Siapa Sedekah itu

'r(.';.t 
rlrai ,:Ji- d*'? ' ,.t- c. ,

i,)V f.---f

",;v'rlt',^li 4; '&:'j'J'Ab itl' ;',-J 9-'
Lf r4:; ii,r

.jjt
t4 ir. ,n Idl uL'ry G.f'

t-...1 . a . ,.

I o)t19 ;a Jr-,
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2756. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ya'la mengabarkan

kepadaku bahwa dia mendengar Ikrimah berkata: Ibnu Abbas RA
mengabrkan kepada kami, "Sesungguhnya Ibu Sa'ad bin Llbadah RA
meninggal dunia saat Sa'ad tidak berada di sisinya. Sa'ad berkata.

'Wahai Rasulullah! Sungguh ibuku meninggal dunia dan aku tidak
berada di sisinya. Apakah bermanfaat baginya jika aku

menyedekahkan sesuatu atas (nama)nya?' Beliau bersabda, 'Ya'.Dia
berkata, 'Sungguh aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa kebunku,
Al Mikhral adalah sedekah atas namanya'."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang berkata, "Tanahku atau kebunku

adaloh sedekah untuk Allah otas nama ibuku" maka itu diperbolehkan

meskipun tidak dijeloskan sedekah itu untuk siapa). Judul bab ini lebih
khusus daripada bab sebelumnya, karena bab sebelaumnya

berhubungan dengan sedekah yang belum ditetapkan untuk siapa

sedekah itu, dan juga belum ditentukan penerimanya. Adapun pada

bab ini menerangkan sedekah yang telah ditetapkan atas nama

seseorang. Ibnu Baththal berkata, "Imam Malik berpendapat bahwa

wakaf itu sah meskipun belum ditentukan penerimanya." Perkataan ini
disetujui oleh Abu Yusuf, Muhammad dan Imam Syaf i dalam salah

satu pendapatnya.

Ibnu Al Qishar berkata, "Alasan bagi pendapat ini adalah;

apabila seseorang mengatakan wakaf atau sedekah, maka yang dia
maksudkan adalah kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah
(qurbah). Orang yang paling utama mendapatkan kebaikan dalah

kaum kerabat, terutama jika mereka miskin. Sama seperti seseorang
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yang mewasiatkan sepertiga hartanya tanpa menentukan pihak yang

berhak menerimanya. Wasiat ini sah dan diberikan kepada fakir

miskin."

Pendapat Imam Syaf i yang lain adalah bahwa wakaf tidak sah

hingga ditetapkan pihak yang akan menerimanya. Jika tidak

ditetapkan, maka apa yang diwakafkan tetap berada dalam

kepemilikan pewakaf. Sebagian ulama madzhab Syaf i mengatakan,

"'Apabila seseorang mengatakan 'Aku mewakafkan harta ini'," laltt

dia tidak menyebutkan batasan apapun, maka ini menjadi sesuatu yang

diperselisihan. Sedangkan jika seseorang mengatakan 'Aku
mewakafkan harta ini untuk Allah', maka harta itu langsung keluar

dari kepemilikannya. Adapun dalilnya adalah kisah Abu Thalhah."

&" d?i (Yct'la relah mengabarkan kepcdaku). Dia adalah Ibnu

Muslim. Namanya disebutkan oleh Abdunazzaq dalam riwayatnya

dari Ibnu Jurarj. Ya'la termasuk ulama Makkah, yang berasal dari

Bashrah. Ath-Thurqi melakukan kesalahan ketika mengatakan bahwa

Ya'la di sini adalatr Ibnu Hakim. Tidak ada riwayat Ya'la bin Muslim
dari Ikrimah dalam Shohih Bukhari selain di tempat ini. Adapun para

periwayat hadits ini terdiri dari ulama Makkah dan Bashrah.

i:t;lj;.'rL;si Tsrsunggt hnya Sa'ad bin (Jbadah).Dia adalah

Sa'ad bin Ubadah Al Anshari AI Khazraji, pemimpin bani Khazraj.

Setelah beberapa bab akan disebutkan dari jalw ini, "Sesungguhnya

Sa'ad bin Ubadah adalah saudara bani Sa'idah." Adapun bani Sa'idah

merupakan nama marga bani Khazraj yang terkenal.

W'q""'itii';t; \Ounyo meninggal dunia saat dia [So'adJ

tidak berada di sisirrya). Namanya adalah Amrah binti Mas'ud. Ada

pula yang mengatakan Amrah binti Sa'ad bin Qais bin Amr
Anshariyah Khazrajiyatr. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Amrah

masuk Islam dan berbaiat, lalu meninggal dunia tahun ke-5 H. Saat itu

Nabi SAW sedang menghadapi perang Dumatul Jandal, dan anaknya

Amrah (Sa'ad bin Ubadatr) bersama beliau. Ketika mereka kembali,

Nabi SAW dut ng dan menshalatinya di kubumya. Atas dasar ini

47A _ TATEI'LBAAnI



maka hadits di atas termasuk hadits mursal sahabat, sebab Ibnu Abbas
saat kejadian berlangsung masih berada di Makkah bersama kedua
orang tuanya. Tampaknya Ibnu Abbas mendengarnya langsung dari
Sa'ad bin Ubadah, seperti akan aku jelaskan setelah tiga bab.

Al Mikhraaf artinya tempat yang banyak menghasilkan buah-
buahan. Dinamakan demikian karena banyaknya buah-buahan yang
dipetik dari tempat itu. Demikian menurut Al Khaththabi. Sementara
dalam riwayat Abdunazzaq disebutkan Al Mikhraf, yaitu nama kebun
yang disedekahkan tersebut.

16. Seseorang Boleh Menyedekahkan atau Mewakafkan Sebagian
Budaknya atau Hewan Miliknya

,o/ o.{ o'- o )i3 ol .-lf ;i .lr LL U. ,#'; * c?i ils ,,2t_,r; J\ ,f
', ,. ,: , i:,,. ^"' - ' '
J-r, U :c.l; ",! Ar f ) OJt;;'*t 'e- ilu ;r jj "lr

\' * d;', jr:' jy;* ;.6 ,4 #i"oi qi:; ,4 b\!,

;y,Li .u ; * uc'p.:*'a;i ,Jti *j *
?q!t'*':ryt

2757. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abdun-ahman bin Abdullah
bin Kaab bin Malik RA mengabarkan kepadaku, dia berkata, ,.Wahai

Rasulullah! Sesungguhnya termasuk taubatku untuk memberikan
sebagaian hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasul-Nya SAW.,,
Beliau bersabda, "Tahanlah untulonu sebagian dari hartamu, itu lebih
baik bagima." Aku berkata, "Aku menahan bagianku yang ada di
Khaibar."
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Bab ini dibuat untuk menjelaskan bolehnya mewakafkan harla

yang bergerak. Ulama yang tidak sependapat dalam masalah i1i

adaiah Abu Hanifah. Dari sini disimpulkan pula tentang bolehnya

mewakafkan sesuatu yang belum dibagi. ulama yang tidak sependapat

adalah Muhammad bin Al Hasan, hanya saja dia mengkhususkan

larangan pada sesuatu yang mungkin dibagi. Al Juri (salah seorang

ulama madzhab Syaf i) mendukung pendapat ini seraya berhujjah

bahwa pembagian termasuk menjual, sementara menjual wakaf tidak

diperbolehkan. Perkataan ini ditanggapi bahwa pembagian itu hanya

memisahkan, sehingga boleh dilakukan terhadap hana wakaf'

Pengambilan dalil dari hadits ini tentang bolehnya mewakafkan

harta yang belum dibagi dan harta bergerak dapat disimpulkan dari

kalimat "sebagian budaknya atau hewan miliknya", sebab termasuk di

dalamnya seseorang mewakalkan sebagian budak atau hewan, atau

mewakafkan salah satu dari dua budaknya dan salah satu dari dua

hewan miliknya. Semua itu diperbolehkan menurut mereka yang

membolehkan mewakafkan harta yang bergerak, dan penentuannya

diserahkan kepada pewakaf.

€i.f i,lit J*)u-Jcji lwohoi Rasulullah, sesungguhnya

termasuk taubatht...). Ini adalatr penggalan hadits Ka'ab bin Malik

tentang kisah ketidakikutannya dalam perang Tabuk. Hadits ini akan

disebutkan dan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan'

Adapun yang menjadi dalil darinya terhadap judul bab adalah kalimat

"Tahanlah untuhnu sebagian dari hartamil", sebab kalimat ini sangat

jelas menunjukkan perintah Nabi untuk mengeluarkan sebagian

hananya dan menahan sebagian yang lain tanpa memberi perincian

antara harta yang telah dibagi dan yang belum. Maka, orang yang

melarang mewakafkan sesuatu yang belum dibagi (masih dimiliki

bersama) harus mengemukakan dalil.

Hadits ini juga dijadikan sebagai dalil tentang tidak disukainya

menyedekahkan semua harta. Hal ini telah dikemukakan pada
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pembahasan tentang zakat, lalu akan disebutkan sebagian darinya

pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

17. Orang yang Bersedekah kepada Wakilnya,lalu Wakilnya
Mengembalikan (Sedekah Tersebut) kepadanya

,-.2 c c. '.1. 1 o '-. o, t c ,1. to. ..o 1

AA-,1 f aA, gi ;i .It r! ,y. j-Ft # e'*l :uLe0l JUJ

rl iJs.:; ir ',{r fi'*'\\l^l;ii'-^AL gri /:ty i
);, a* ;i i* e4 U'4 ,F l, ,jus J> :"-!;

€ Jr;') lru ?tr ji ,n' j;, t :Jw ei 4L hr *t "i,'

A lr;i'".;i ,:{t pF fu,# ,F ;t tjui J> lK
-t' " - -1- ' ''- \' ,;- a' J;., ots a;r;LUs) ls-ie;kr'+ *s * ;
o',o'

,k Ii',Sp f'? y'iyg -w.t1 ar;i')A,W'
.hr arri e-* ar J;, Ui ,1::*;;i, ,ii ;\i &': + irt

.,t. Jc'eti ,i;ty u.i t- t ,*, * \, e |t J;) iw
:. li 4 .-.."ArJb rtr \ G:r43 .,r4rlt €.'i.rJ:,'i ,:loJL isii;, 'eL iW
;:r? 7Y.1 :iu ifu:r't * ot{j iv .o^-1 o; j,
'ef ti ilw r'^-tv o.f i* C ,{ e trd, ,'ni-
*; €*1, $r.'rti') r.1u t|^rr; q ?b, f q GA

.d_sd iri. qit Uf € ,:"t
2758. Isma'il berkata: Abdul Lr, Orn obdr,,un O,n oO,

Salamah mengabrkan kepadaku oleh dari Ishaq bin Abdullah bin Abi
Thalhah: Aku tidak mengetahui kecuali dari Anas RA, dia berkata:
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Ketika turun ayat "Knmu sekali-luli tiduk sampoi kepada kebaiikan

(yctng se:mpurna), sebelum kamu mena/kahkan sebagian harla yang

karnu cintai" (Qs. Aali 'lmraan [3]: 92) Abu Thalhah datang kepada

Nabi SAW dan berkata. "Wahai Rasulullah! Allah berfrrman di dalam

kitab-Nya, 'Kamu sekoli-kali tidak santpai kepoda kebaiikan (yang

sempurna), sebelum ksmu mena/kahkan sebagiatt harta yang kamu

cintui'. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha'.

(dia berkata, "la adalah kebun yang Rasulullah SAW biasa

memasukinya dan bemaung padanya, serta minum dari airnya.") Ia

untuk Allah dan untuk Rasul-Nya. Aku mengharapkan kebaikannya

dan perbendaharaannya. Letakkanlah ia. wahai Rasulullah, sesuai

dengan yang Allah tunjukkan kepadamu.'' Rasulullah SAW bersabda,

"Bakh...' Wohai Abu Thalhah! Itu adalah harta yang menguntungkan,

kami telah menerimanya darimu dan kami mengembalikannya

kepadamu. Berikanlah ia kepoda kerabatmu!" Abu Thalhah

menyedekatrkannya kepada orang-orang yang memiliki hubungan

rahim (keluarga) dengannya. Dia berkata, "Dan di antara mereka

terdapat Ubay dan Hassan." Dia berkata. "Hassan menjual bagiannya

dari kebun iru kepada Muawiyah." Dikatakan kepadanya, "Apakah

engkau menjual sedekah Abu Thalhah?" Dia berkata, "Tidakkah aku

dapat menjual I sha'kurma dengan I sha'dirham?" Dia berkata,

"Adapun kebun itu terletak di lingkungan istana bani Hudailah yang

dibangun oleh Muawiyah."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini beserta haditsnya tidak ditemukan pada sejumlah

naskah sumber Shahih Bukhari, dan tidak dijelaskan oleh Ibnu

Baththal. Bahkan, hanya tercantum dalam naskah riwayat Al
Kasymihani. Kemudian judul bab serupa dan sebagian haditsnya

tercantum pula dalam naskah riwayat Al Hamawi.

' Bakh adalah ungkapan yang biasa diucaplian orang Arab untuk menunjukkan pengingkaran
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Imam Bukhari mendapat kritikan atas sikapnya yang

mengemukakan judul bab ini dari kisah Abu Thalhah. Akan tetapi
dijawab bahwa ketika Abu Thalhah bersedekah dan menyerahkan

kepada Nabi SAW untuk menentukan penerimanya, beliau bersabda

kepadanya, "Letakkanlah (berikanlah) ia kepada kaum kerabat". lni
sangat mirip dengan judul bab, dan konsekuensinya adalah bahwa
perbuatan ini sah.

* gi i !, f i llt * *r.;i ,.i.it')ti'j lrsmait berkara;

Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah telah mengabarkan
kapadaku). Yakni Al Majisyun. Demikian yang tercantum pada

riwayat Abu Dzar. Sementara di dalam kitab Al Athraf karya Abu
Mas'ud dan Al Athraf karya Khalaf, Ismail yang dimaksud adalah
Ibnu Ja'far. Ini pula yang ditegaskan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab
Al Mustakhraj. Dia berkata, "Aku melihatnya pada naskah Abu Amr
Al Jizi disebutkan, 'Ismail bin Ja'far berkata'." Akan tetapi, baik Abu
Nu'aim maupun Al Ismaili tidak menyebutkannya melalui sanad yang
maushul. Kemudian Ath-Thurqi memberi tambahan pada kitab Al
Athraf bahwa Imam Bukhari meriwayatkannya dari Al Hassan bin
Syaukar, dari Ismail bin Ja'far. Akan tetapi dia menyendiri dengan
pemyataan itu, karena Al Hassan bin Syaukar tidak disebutkan oleh
seorang ulama pun di antara guru Imam Bukhari, dan dia adalah
periwayat yang t siq ah (terpercaya).

AlMizzi menegaskan bahwa Ismail yang dimaksud adalah Ibnu
Abi Uwais. Tapi, dia tidak menyebutkan dalil atas pemyataan ini,
kecuali bahwa di dalam naskah manuskrip Ad-Dimyati tercantum
"Ismail telah menceritakan kepada kami". Bila nukilan ini akurat,
maka jelaslah bahwa yang dimaksud adalah Ismail bin Abi Uwais.
Jika tidak, maka yang menjadi pedoman adalah perkataan Khalaf dan
mereka yang sepaham dengannya. Meskipun Abdul Aziz bin Abu
Salamah satu tingkatan dengan Ismail bin Ja'far, tetapi tidak ada
halangan bagi Ismail untuk menukil riwayat darinya. Sebagian dari
persoalan ini telah diisyaratkan pada bab "Apabila Seseorang

Mewakafkan atau Mewasiatkan untuk Kerabatnya".
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Ahrlullqh hin Abi Thalhah, "Aktt lidctk mangetahui kecuali cluri

Anus.")" L)efi-likian yang tercantum dalattr riwayat Imam Bukhari.

Sementara lbnu Abdil Barr menyebutkan dalam kitab At-Tumhid.

"}{adits ini telah diriwayatkan oieh Abdul Aziz, bin Abu Salamah Al
Majisyun dari ishaq bin Ahdullah bin Abi l'halhah. dari Anas bin

Malik. Dia rnenyehutkannya tanpa ada ttnsur keraguan. Tanrpaknya

orang yang mengatakan 'Aku tidak mengetahllinya kecuali dari Anas'

adalah Imam Bukhari sendiri."
'"& 

;.i *A e{4 fu';n"l3 ,P lt t,tus J> ,i'i A (Ketika turun

a)tat "Kemu sekuli-kali tiduk .sanrpcti ke pudu kebaiikan fyang
sempurncl. sehelum kamu menalkahkan .sebugian hurla yang kamu

cinloi", Ahu Thulhah datang). Ibnu Abdil Barr memberi tambahan.

-;ii' e *'rib i' & l' 'J'y')') (Dan Rasulullah SAW berada di

atus mimbctr). Dia berkata. * Jiq oi' ':t:.,1b -& ,t1 €.)t3UiS j
..-iJ Jtli * Cr\ rv:v a"il €.'-P o€1,* ,',;iL g.\ a.rj; ei:- \si.

ie l gnmpat tinggal Abu Ja'far dan tentpat tinggal yang berikutnyct

hingga istana Bctni Hudailah adalah kebun-kebun milik Abtt

Th{tlhah." Dia berkata pula, "Adapun istana bani Hudailah odalah

kebun milik Abu Thalhah yang bernama Bairuha'.").

Yang dia maksud dengan tempat tinggal Abu Ja'far adalah apa

yang menjadi miliknya, kemudian dikenal dengan sebutan seperti itu.

Abu Ja'far yang dimaksud adalah Al Manshur, Khalifah bani

Abbasiyah yang terkenal. Adapun istana Bani Hudailah dinamakan

demikian karena berdekatan dengan tempat Bani Hudailah, dan karena

yang membangun istana tersebut adalah Muawiyah bin Abi Suffan.

Bani Hudailah adalah nama marga kaum Anshar, yaitu anak-anak dari

Muawiyah bin Amr bin Malik bin An-Najjar, mereka berada di tempat

itu sehingga temapt itu dikenal dengan nama mereka"
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Ketika Muawiyah membeli apa yang menjadi bagian Hassan,
dia membangun istana tersebut sebagai benteng untuk melindungi
penduduk Madinah dari kemungkinan terjadinya pemberontakan.

Abu Ghassan Al Madani berkata, "Istana tersebut memiliki dua
pintu, salah satunya adalah jalan yang melewati bani Hudailah dan
yang lain berada di arah timur. Adapun yang mengerjakan
pernbangunan istana itu adalah Ath-Thufail bin Ubay bin Ka'ab."

Al Karmani mengemukakan pendapat yang cukup ganjil, dia
mengatakan bal"rwa Muawiyah yang disebut-sebut membangun istana
itu adalah Muawiyah bin Amr bin Malik bin An-Najjar, salah seorang
kakek Abu Thalhah. Akan tetapi, berita yang saya sebutkan dari
penulis Akhbar Al Madinalr menolak pernyataan ini. Sementara dia
lebih mengetahui masalah ini daripada yang lain.

U-)6 H i'+ tU 
7rJ.1 

(Hassan ntenjual bagiannya tlari

kebun itu kepa'da Muawiyah). Hal ini menunjukkan bahwa Abu
Thalhah menyerahkan kepemilikan kebun itu kepada mereka, dan
bukan hanya mewakafkan kepada mereka. Sebab bila hanya
diwakafkan, niscaya Hassan tidak boleh menjualnya. Ini sekaligus
menjadi bantahan bagi mereka yang menjadikan kisah Abu Thalhah
sebagai dalil dalam masalah wakaf, kecuali dalam masalah yang tidak
ada perbedaan antara sedekah dan wakaf.

Ada kemungkinan Abu Thalhah mempersS,aratkan atas mereka
ketika mewakafkannya, yaitu siapa yang ingin menjual bagiannya.
maka diperbolehkan. Syarat seperti ini telah diperbolehkan oleh
sebagian ulama, seperti Ali dan yang lainnya.

Dalam kitab Akhbar Al Mudinah karya Muhammad bin At
Hasan Al Makhzumi disebutkan dari Abu i3akar bin Flazm bahu,a
harga bagian Hassan dari kebun itu adalah 100.000 dirham, dia
mengambilnya dari Muawiyah trin Abi Sufyan.
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Ktra{sat, Act{ik Ystim dun Orung Miskitto mrsf,;n l}erilah Mereka dori
.{trarla ilu (Sekedwwaya)" (Qs. An-Ni*ra. [4]: 8)
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2759. Dari lbnu Abbas RA. dia berkata. "Sesungguhnya

manusia mengatakan bahrva a.vat ini telah dihapus (mansukh). Tidak.
demi Allah, ia tidak dihapus! Akan tetapi. ia termasuk perkara yang

diremehkan manusia. Keduanya adalah rvali: wali yang mendapat

rvarisan, dan itulah yang memberi bagian; dan wali yang tidak
mendapat warisan, itulah yang mengucapkan perkataan baik. Ia
mengatakan 'Aku tidak memiliki sesuatu untuk aku berikan

kepadamu'."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas, dia berkata,

"Sesungguhnya manusia mengatakan bahwa ayat ini telah dihapus
(mansukh)...". Yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir.

Di antara mereka yang dimaksud oleh Ibnu Abbas dengan

perkataannya "sesungguhnya manusia" adalah Aisyah RA. Akan
clisebutkan pula berbagai perkataan apakah ayat itu muhkam (berlaku)

atau ma n s u&fi (dihapus).
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19. Disukai Bcrsedckah Atas Nama Orang yang Meninggal Dunia

Secara Tiba-tiba dan Menunaikan Nadzarnya

otI&, f I' J*";.r)'Jtt \L) oi ,t*\t *, u.G f
'ju n& 3:t;:$i ,i:G'.5k'S s,rf, ,# ".-lht jl

'W o3;;
2760. Dari Aisyah RA. "Seorang laki-laki berkata kepada Nabi

SAW, 'Sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara tiba-tiba, dan aku

kira apabila (dia sempat) berbicara, niscaya dia akan bersedekah.

Apakah aku dapat bersedekah atas namanya?' Beliau bersabda. ')'a,

b e rs e de knhl ah at as namurrya' ."

?:-,t lii hr ,.ra, i;* ; '{-'Ji
','a Jo.. .o7,. o ct'

:Jt-ci .-r-t; WS ri-[. .rrl .l! :JLai

.z)cz \.. . .t. c. .
:Lo-€ie 4lll girJ ,-fLe _rt ;*
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2761. Dari Ibnu Abbas RA, "Sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah

RA minta fatwa kepada Rasulullah SAW, dia berkata 'sesungguhnya

ibuku meninggal dan dia masih memiliki nadzx'. Nabi SAW
bersabda, 'Tunaikanlah nadzar itu otas namanya'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah, "Seorang laki-laki
berkata kepada Nobi SAW, 'Sesungguhnya ibuku mati secara tiba-
tiba'." Serta hadits Ibnu Abbas, *Sa'ad bin Ubadah berkata,

'Sesungguhnya ibuku meninggal dunia don is masih memiliki
nodzor'."
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Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa laki-
laki yang tidak disebutkan dalam hadits Aisyah adalah Sa'ad bin
Ubadah. I{adits Ibnu Abbas sendiri telah disebutkan pada kisah Sa'ad
bin Ubadah dengan redaksi yang lain. Tidak ada pertentangan antara

kalimat "Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan io mosih nrcmiliki
nadzcr" dengan kalimat "Sesungguhnya ibuku meninggal dunio dan
aku tidak berctda di sisinya, apakah berma4faat baginjw jikn aku
menyedekahknn sesuatu atas noma$y{l", karena ada kemungkinan
Sa'ad bertanya kepada Nabi SAW tentang nadzan dan sedekah atas

nama ibunya.

An-Nasa'i menjelaskan dari jalur lain tentang sedekah tersebut-

Dia menukil dari Sa'id bin Al Musayyab- dari Sa'ad bin Ubadah, dia
berkata, &ii ,t-ii |e ,Ji \qb A:*frti r',s; ,]ilr-!t -l?;ri ,i:ii

:-;i ' |*,iui sJ-iiti't ar {Aku berlcata, 'Wahni Rasutullah!

Sesungguhnya ibuku meninggal dunio, apakah alat bersedekah atas
namanya?' Beliau bersabda, 'Ya'. Aku berluta, 'Apokah sedeksh
yang lebih utama?' Beliau bersobdo, 'Memberi air minum'.")-

Ad-Daruquthni meriwayatkan dalarn kitab Ghoro'ib Malik dari
Hammad bin Khalid, sama seperti sanod hadits kedua di bab ini, akan

tetapi dengan lafazh, nt +U'-S:"ZS 1;f '# !, J?)|-,Jri rii; Lt

"r;ir f-,1 : jLi ,,ii* ri 'i6 |f 'lti eZ-$ {sesungguhnya So'ad

berkata, 'Wahai Rasulullah, apalmh ibaku mengambil manfoat jika
aku bersedekah atas nflmanyo, sementana ia teloh meninggal dunia?'
Beliau bersabda, 'Ya'. Dia berl<atu, 'Apakalz yailg engltau
perintahkan kepadaku?' Beliau bersabdo. 'Beriloh minum'.). Namun,
yang akurat dari Malik adalah apa yang tercantum di bab ini- Adapun
penjelasan tentang nama ibunda Sa'ad telah disebutkan-

'c.il-Zi'd"t<i j A5it (aku kira apabila fia sempog berbicara,

niscoya ia alun bersedekah). Pada pembahasan tentang jenazah

disebutkan dari jalur lain dengan tafazh. q%i {Alat duga). FIal ini

memberi asumsi bahwa riwayat lbnu Al Qasim dari Malik yang

488 - TATIIT'L BAARI



dinukil oleh An-Nasa'i dengan kalimat, L 'i*"5)tli11 glem

.sesungguhnytt seunduinyo iu kempat) herhicara) mengalami

perubahan teks riwayat" Secara lahiriah, ibunda Sa'ad tidak berbicara.

malra dia tidak bersedekah. Akan tetapi di dalam kitab Al Muwaththa'

dari Sa'id bin Amr bin Syurahbil bin Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah- dari

bapaknya, dari kakeknya disebutkan, ilt k 4teiSUL i.et';
pj ,Uri ,q\i ' tl] J] ,:-lu,iottrlliU;#3 i-:6 f.e.*')'),
iii il,i, bl'lj.t'flc,1L io jrir tu-ii (Sa'ad bin tJbctdah kehrur

bersamo Nabi SAW pada sebagian peperang(tn, sementarq ibunyu

menghudapi kemation di ll4adinah. Maka dikatakan kepadaryu,

'Berwasiutlah!' Ia berkotu, 'Apa yang kau wasiatkan? Harta (yang

ada) adalah harta So'ad'. Lalu, dia meninggal dunia sebeltntt Sa'ad

datang ke Madinah).

Jika memungkinkan untuk menakwilkan riwayat pada bab ini

bahwa yang malcsud dengan "dia tidak berbicara" yakni tentang

sedekah "dan sekiranya dia berbicara, niscaya dia akan bersedekah",

lalu bagaimana aku melaksanakannya? Atau, dipahami bahu'a Sa'ad

tidak mengetahui apa yang terjadi pada ibunya menjelang

kematiannya, sebab yang menukil pembicaraan ini dalam kitab l/
Muv,aththa' adalah Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah atau anak dari

Syurahbil melalui jalur mursal. Terlepas siapa di antara keduanya

yang menukil riwayat, sesungguhnya periwayat yang mengatakan

ibunda Sa'ad tidak berbicara bukanlah periwayat yang mengatakan

dia berbicara. OIeh karena itu, mungkin keduanya dipadukan dengan

cara seperti itu.

9L+, 'J:Jbi61 @pakah aku bersedekah atas namanya?). Dalam

pada pembahasan tentang jenazah disebutkan, 'jft-l5 ot"*i tiJ JA

g; ,jui \gb (Apokah dia mendapatkan pahala jika aht ber.vedekah

otos namanye?" Beliau bersabda, "Ya!".). Sementara dalam riwayat

selain mereka disebutkan , ri;i V J';*i ii tA$i'al#i 111ru
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bersedekah olos nnmanyu,

kemaslahatannya).

atau memhelanjakannya unluk

iSr;lj:.'rit't,i1 6r, ungguhnya Sa' ad b in Ub adaft). Demikian

yang diriwayatkan oleh Malik dan diikuti oleh Al-Laits serta Bakar

bin Wa'il dan selain keduanya dari Az-Zuhri. Sulaiman bin Katsir

berkata: Diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas,

dari Sa'ad bin Ubadah, "Dia meminta fatwa", yakni dia

memasukkannya sebagai riwayat yang dinukil oleh Sa'ad. Semua

versi ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kemudian dia meriwayatkan

pula dari Al Auza'i dan dari Sufran bin Uyainah, keduanya dan Az-

Zuhrt melalui dua jalur di atas. Saya telah menjelaskan bahwa Ibnu

Abbas tidak hadir saat kejadian berlangsung. Maka, menjadi

kemestian untuk mengukuhkan riwayat mereka yang menambahkan

"Dari Sa'ad bin Ubadah", dan Ibnu Abbas menerima hadits ini
darinya. Tapi ada pula kemungkinan Ibnu Abbas menerimanya dari

sahabat lain. Sedangkan riwayat mereka yang menyebutkan "Dari
Sa'ad bin Ubadah" tidak bermakna periwayatan, akan tetapi

maksudnya adalah "Dari kisah tentang Sa'ad bin Ubadah". Dengan

demikian, kedua riwayat itu dapat dipadukan.

r-l:O altr 
'.1tii.3.f Q)bj (dan dia masih memiliki nadzar. Nabi

SAW bersabda, "Tunaikonlah nadzar itu atas namonya."). Dalam

riwayat Qutaibah dari Malik disebutkan , # f $amu tidak dapat

menunaikannyo). Sedangkan dalam riwayat Sulaiman bin Katsir

disebutkan , 'e--1 ',*',+i:jui ru-i.:; 'o,bi'oi W i,sirlli (Apakah

menculrupi atasnya bila aku memerdekakan budak atas namanya? "

Beliau bersabda, "Merdekakanlah budak atas noma ibumu".).

Riwayat ini memberi informasi tentang nadzar yang dimaksud. Yaitu

ibunda Sa'ad bernadzar akan memerdekakan budak, namun dia

meninggal sebelum sempat menunaikan nadzamya. Ada pula

kemungkinan ibunda Sa'ad bemadzar secara mutlak tanpa ketentuan

apapun. Dengan demikian, hadits ini menjadi hujjah bagi merekayalg
mengatakan apabila seseorang bemadzar secara mutlak, maka harus

49O - FATHUL BAARI



membayar sebagaimana kafarat sumpah. Sementara memerdekakan

budak merupakan kafarat sumpah yang paling tinggi.

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa

nadzar ibunda Sa'ad adalah puasa. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu

Abbas yang telah disebutkan pada pembahasan tentang puasa, y*') oi

{* 4':Lj6 ,*i otry, S'y';{ ,i6 (Seorang taki-laki berkata.

'Wahai Rasulullah! Ibttku meninggal dunia dan ia memiliki

tonggungan puasa'-). Kemudian Ibnu Abdil Barr menolak pandangan

ini dengan mengatakan bahwa pada sebagian riwayat dari Ibnu Abbas

disebutkan, U6 qi ot,Liui if;r c,rt+i (Seorang wanita datang dan

berkst a,'Se sungguhnya saudar o perempuonku me ninggal dunia' .).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa yang benar bahwa riwayat

Ibnu Abbas pada pembahasan tentang puasa adalah kisah yang

berbeda, sebagaimana yang saya jelaskan pada pembahasan tentang

puasa.

Pelaiaran vang Daoat Diambil

l. Boleh bersedekah atas nama mayit.

Sedekah tersebut bermanfaat bagi mayit, karena pahalanya akan

sampai kepadanya, terutama apabila berasal dari anaknya.

Sedekah atas nama mayit dikhususkan dari cakupan umum

firman-Nya, ,;J - ,19,:# ,S oit (Tak ado bagi manusia

kecuoli apa yang ia usahakan).

Termasuk dalam sedekah, adalah membebaskan budak menurut

mayoritas ulama, berbeda dengan pendapat masyhur dari

kalangan ulama madzhab Maliki. Kemudian para ulama berbeda

pendapat mengenai amalan baik selain sedekah; apakah

pahalanya akan sampai kepada mayit seperti haji dan puasa?

Masalah ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang puasa.
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5. Bolehnya tidak berwasiat, karena Nabi SAW tidak mencela

ibunda Sa'ad atas perbuatannya yang meninggalkan wasiat'

Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Mundzir. Lalu pendapatn.v"a

ditanggapi bahwa pengingkaran terhadap ibunda Sa'ad telah

terlambat, karena dia telah meninggal dunia dan tidak ada lagi

taklif baginya. Kemudian tanggapan ini dijawab bahwa faidah

pengingkaran itu 
-sekiranya 

perbuatan itu munkar- adalah

untuk diambil pelajaran oleh orang yang masih hidup. Ketika

Nabi SAW menyetujuinya, maka ini menunjukkan

diperbolehkan hal itu.

6. Sikap para sahabat yang senantiasa bermusyawarah dengan Nabi

SAW dalam masalah-masalah agama.

7. Mengamalkan apa yang menjadi dugaan yang kuat.

8. Berjihad di saat ibu masih hidup, namun kisah ini dipahami

bahwa Sa'ad telah meminta izin kepada ibunya.

9. Menanyakan tentang tanggung jawab dan bersegera

mengerjakan kebaikan, serta berbakti kepada ibu-bapak.

10. Menampakkan sedekah terkadang lebih baik daripada

menyembunyikannya, tapi yang demikian itu apabila niatnya

benar-benar ikhlas dan benar.

I l. Hakim boleh menjadi saksi jika bukan dalam majelis

persidangan.

Abu Muhammad bin Abi Jamrah telah menyebutkan faidah lain

dari hadits di atas, tetapi pada sebagiannya perlu ditinjau lebih lanjut.

Pada bab berikutnya hadits tersebut dijelaskan lebih ringkas.

492 - FATIII'L BAARI



20. Mempersaksikan Wakaf Harta dan Scdekah
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2762. Dari Ya'la bahwa ia mendengar Ikrimah (mantan budak

Ibnu Abbas) berkata, "lbnu Abbas mengabarkan kepada kami bahwa

Sa'ad bin Ubadah RA 
-saudara 

Bani Sa'idah- ditinggal mati oleh

ibunya saat dia tidak berada di sisinya. Maka dia mendatangi Nabi

SAW dan berkata. 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ibuku
meninggal dunia dan aku tidak berada di sisinya, apakah sesuatu dapat

berguna (bermanfaat) baginya jika aku menyedekahkannya atas

namanya?' Beliau bersaMa, 'Ya'. Dia berkata, 'Sesungguhnya aku

menjasikanmu sebagai saksi bahwa kebunku, Al Mikhraf adalah

sedekah atas namanya'."

Keteransan Hadits:

Dalm bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas yang telah

disebutkan pada bab sebelumnya, sebab di dalamnya terdapat kalimat
"sesungguhnya aku mempersaksikanmu bohwa kebunku, Al Mikhraf,
adalah sedekah". Kemudian Imam Bukhari memasukkan masalah

wakaf dalam sedekah. Akan tetapi berdalil dengan kisah Sa'ad untuk
menetapkan masalah itu, perlu ditinjau lebih lanjut, sebab kalimat
*Aku menjadikanmu sebagai salcsf' mengandung kemungkinan

sebagai saksi yang dijadikan pedoman hukum, dan ada kemungkinan
juga maknanya adalah pemberitahuan.

FATHIIL BAARI _ 493,



Al Muhallab berhujjah tentang keharusan saksi pada wakaf
dengan firman-Nya, "Dan per,sak.sikanluh jika kamu berjual-beli."
(Qs. Al Baqarah [2]: 282) Dia berkata, "Apabila diperintah untuk

mempersaksikan jual-beli, padahal ia adalah tukar-menukar, maka

mensyariatkan hal ini pada wakaf yang tidak ada imbalannya tentu
lebih patut."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Seakan-akan Imam Bukhari hendak

menolak anggapan mereka bahwa wakaf termasuk amal kebaikan,

maka dianjurkan untuk dirahasiakan. Kemudian dia menjelaskan

bahwa wakaf disyariatkan untuk ditampakkan, karena sangat rawan

menjadi ajang perselisihan, khususnya dari pihak ahli waris."

21. Firman Allah, "Don berikanluh kepoda Anak-Anak yatim
(yong sudolt boligh) harta mereka, jangon kamu menukor

yong boik dengon yong buruk dan jangan kamu makan harto
mereka bersams harto kamu. Sesungguhnya tindakon-

tindokan (menukor don memakon) itu, udoloh doso besor. Dan
jiko kama takut tidak akan dapat berlaku adil terhodap (hak-
hak) perempaon yotim (bilamana komu mengawininya), moko

kuwinilah wanitq-wanita (loin) yang kamu senangi."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 2-3)

\t .",, akG J:L 'fi L:';- iSt ; ir'| ots ,,lv "Gti)r *
U'€J +v s ,4o ,r.t q Vu-ai t oi'niL og :raiL

,Q,6')QG,t'&'-;i,E i; eL\rt o1 ,'.ilts.1rL3r
o< 6

bf vr kk r t# ,wtu {- '€ ;\\ 6'ii|ti +j':
,1:;,t4 *i* s*ririi (o,rt )s\eAtij
tc' '1" oi''t 

& it Jy, utlt,;4Lt ylkG dts(Jr.t ,tl-,J 4-le dl)
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2763. Dari Az-Zvhi, dia U"rt utu, "Urwah bin lr-ZuAui,
menceritakan bahwa dia bertanya kepada Aisyah RA (tentang ayat)
'Dan jika komu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuon yatim (bilamano kamu mengawininya), maka

kowinilah wanits-wanita (ain) yang kamu senangi'." Dia (Aisyah)
berkata, "Ia adalah wanita yatim yang berada dalam pengasuhan

walinya. Lalu walinya menginginkan kecantikan dan hartanya, dia
ingin menikahinya dengan yang lebih rendatr (dari mahar) yang biasa

diberikan kepada istri-istrinya (yang lain). Maka, dilarang menikahi
mereka (wanita-wanita yatim itu) kecuali berbuat adil kepada mereka

dalam menyempurnakan mahar, dan diperintah untuk menikahi selain

mereka di antara wanita (lain)." Aisyah berkata, "Kemudian orang-

orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, maka Allah
menurunkan firman-Nya 'Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang
para wanita. Katakanloh, Allah memberi fatwa lcepada kamu tentang
mereko'." (Qs. An-Nisaa' [4]: 127]Dia berkata *Allah menjelaskan
pada ayat ini bahwa wanita yatim apabila memiliki kecantikan dan

harta mereka pun berkeinginan menikahinya dan tidak
menempatkannya pada posisinya dengan menyempurnakan maharnya.

Tapi bila ia tidak disukai karena sedikitnya harta dan kecantikan,
mereka pun meninggalkannya dan mencari wanita-wanita yang lain."
Dia berkata, "Sebagaimana mereka meninggalkannya ketika tidak
menyukainya, maka tidak ada pula hak bagi mereka untuk
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r,renikahinya jika mcnyukainya, kecuali berbuat adil kepadanya
dengan nrenyempurnakan mahar dan memberikan haknya."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisl,ah tentang penafsirannya
terhadap firman Allah, " Dan jika kamu takut tidak akun dupat berlaku
adil terhadap (hak-hak) perempuon yatint. " Juga tentang penafsiran

firman-Nya, "Dan mereka minta futwa kepadamu tentang para
wanita. Kttlakanlah, Allah memberi fatwa kepada kamu tentang
mereka. " Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir.
Sementara itu, Al Mizzi tidak mencantumkan hadits ini pada

pembahasan tentang wasiat.

'Dan ujilah anok yatim itu sompoi mereko cukup umur untuk
kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka teloh cerdas
(pandoi memelihara harta), maka serahkanloh kepotlo mereka
Itarta-hortanya. Dan janganlah kamu makan harta anok yatim lebilt
dori batas kepatutan dan (ianganloh kamu) tergesa-gesa
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiopa kti
antora pemeliltara itu) mampu, maka hendaklah is menahan diri
(dari memakan harta anok yatim itu) dan barangsiapa miskin, maks
bolehlah ia makan harta itu menurut yang potut. Kemudian opabilo
kamu menyerahkan harts kepodo mereko, muka hendaklah kamu
adakan saksi-suksi (tentong penyerohan itu) bogi mereka. Dan
cukuplolt allah sebagai pengawas (otas persaksian itu). Bagi taki-
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loki nda hsk bagian dari harto peninggalun ibu bapak dan

kerabutnya, dan bugi wanita itu uda hak bagian (pula) dari horta

peninggalon ibu ltopok dan kerabot,tytt, buik sedikit olau banyck

n enurut bahogian )'il,rg telah ditetapkan '(Qs. An-Nisaa' [{l: 6-7).

Kata' hasiibar' artinya mencukupi.

Keterangan Hadits:

rr5i6 $a; gFij tF 433t trx. tit ,? ;r4r rprs ';* ir 3";

dt.-J;i'pdl {li,"nran Allah "Dun ujiloh anak yatim itu sarnpai merekct

cukup ttmur untuk kawin. Kentuclian jika menurut pendapatmu merckcr

telah cerdas fpandai memelihara hartaJ, maka serahkanlah kepada

mereka harta-harta ntereka"). Dalam riwayat Al Ashili dan Karimah

disebutkan sampai firman-Nya, t-b'/}; ry (bagian yang telah

ditetapkan). Sementara dalam riwayat Abu Dzar setelah lafazh ti ';,]

(telah cerdas) dikatakan "Hingga firman-Nya , 1'; 
'li'\ & \

lb:* (baik sedikit ataupun barysft menurut bagian yang telah

ditetapkan);'

L+ri .j;-t* (hasiiban artinya mencakupi). Demikian yangP

disebutkan dalam kebanyakan riwayat. Sementara kata')akni" tidak

tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Ibnu At-Tin berkata, "Selain dia

menafsirkan lafazh'hasiiban' dengan arti mengetatrui, ada pula yang

menafsirkan dengan makna memperhitungkan, dan sebagian

mengatakan bahwa maknanya adalah menentukan." Sernentara dalam

tafsir Ath-Thabari dari As-Suddi dikatakan, "V[akofa billahi hasiiban,

berarti cukuplah Allah sebagai saksi."
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Apa yang Harus Dikerjakan oleh Pemegang Wasiat pada

Harta Anak Yatim dan yang Ia Makan darinya Sesuai

Pekerjaannya

, t . :. t1 . a - . .- t '/ . to, A, . 2 ,,5
J-f , W 6b rJ iL"{ JJai .,^-* tS\ :\^-F, ill 41 ,^-e 3t\ 3s,/
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2764. Dari Ibnu Umar RA, "Sesungguhnya Umar bersedekah

dengan harta miliiaiya pada masa Rasulullah SAW -dan harta itu
dinamakan samgh, yaitu berupa kebun kurma- Umar berkata,

'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku mendapatkan harta dan itu
sangat berharga bagiku, maka aku ingin menyedekahkannya'. Nabi

SAW bersabda, 'Sedekahkanlah pokoknya, dan tidak dijual, tidak

dihibahkan serta tidak diwariskan, melainkan buahnya yang

disedekahkan'. Umar pun menyedekahkannya atas dasar itu.

Sedekahnya itu (digunakan untuk) di jalan Allah, memerdekakan

budak, orang-orang miskin, tamu, orang yang dalam perjalanan dan

kaum kerabat. Tidak ada larangan bagi yang mengurusnya untuk

makan darinya menurut yang patut, atau memberi makan saudaranya

tanpa menjadikan sebagai miliknya."
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2765. Dari Aisyah PtA."Barangsiapa (di antara pemelihara itu)

mompu, mqko hendoklah ia menahan diri (dari memakan hqrta anak

yatim itu); dan barongsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu

menurut yang patut." Aisyah berkata. "(Ayat ini) diturunkan

berkenaan dengan wali anak yatim. Dia boleh memakan harta anak

yatim itu apabila membutuhkannya, sesuai kadar hartanya menurut

yang patut."

Keterangan Hadits:

(Bab apa yang harus dikerjakon oleh pemegqng wasiat pada

harta anak yatim dan apa yang ia makan darinya sesuai dengan

pekerjaannya). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah pemegang wasiat

yang memakan harta anak yatim yang berada dalam kepengurusannya:

Pertamo, pemegang wasiat boleh mengambil harta anak yatim

sesuai dengan pekerjaannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Aisyah,

sebagaimana hadits kedua pada bab di atas, juga menjadi pendapat

Ikrimah, Al Hasan dan selain mereka.

Kedua, tidak boleh memakan harta anak yatim kecuali sangat

membutuhkan. Kemudian mereka berbeda pendapat; Ubaidah bin

Amr, Sa'id bin Jubair dan Mujahid berkata, "Apabila dia

memakannya dan setelah itu mendapat kelapangan, maka harus

menggantinya." Sebagian lagi mengatakan tidak wajib mengganti.

Kaiga, apabila harta itu berupa emas atau perak, maka

pemegang wasiat tidak boleh mengambilnya kecuali sebagai

pinjaman. Tapi bila bukan berbentuk perak atau emas, maka boleh

memakannya sekadar untuk memenuhi kebutuhannya. Ini merupakan
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pcndapat paling :;huhih yang dinukil dari lbnu Abbas. scrta nrcniadi
pendapat Asy-Sya'bi. Abu Aliyah dan selain keduanya.

Semua penclapat di atas telah disebutkan olch Ibnu .larir dalam
kirab rcl.vir-nva. scmentara dia sendiri cenderung nrengatakan rvajib
mengganti secara mutlak. lalu dia mengemukakan dalil-dalil 1,'ang
mendnkungnya.

Madzhab S1,'af i mengambil yang paling minim di antara 2
perkara: upah dan nafkahnl,a, dan tidak wajib mengganti menurut
pandangan yang paling kuat dalam madzhabnya.

Ibnu At-Tin ntenukil dari Rabi'ah bahwa yang dirnaksud dengan
miskin dan berkecukupan (ka1,a) pada a1'at ini adalah anak 1,atim.
N4aka. maknanya adalah: apabila anak yatim itu berkecukupan.
janganlah berlebihan dalam memberi nalkah kepadanr.a. Tapi bila
anak yatim itu miskin. hendaklah peme-sang wasiat memberi nafkah
dari hartanya menurut ,vang patut. Avat ini menurutnva. ticlak
berkaitan dengan hukum memakan harta anak yatint. Namun.
penafsiran vang masyhur adalah seperti yang telah disebutkan di atas.

Setelah itu, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Pertamo, hadits Ibnu Umar tentang kisah sedekah Umar bin
Khaththab RA.

d )*li1-21 (menyeclekahkan harro miliknya). Ini adalah

penggunaan kata yang bersifat umum. namun maksudnya adalah
khusus, sebab yang dimaksud dengan harta di sini adalah tanah
miliknya yang telah ditanami.

li Li i6-&ctrto itu tlincrmctkctn Sontgh). Abu Ubaid Al Bakri

berkata, "Ia adalah tanah yang berada di pinggiran kota Madinah milik
Umar." Saya (lbnu Hajar) akan menl-ebutkan pada bab "Wakaf
Bagaimana yang Ditulis" tentang bagaimana harta itu hingga menjadi
milik Umar disertai perbedaan pendapat dalam hal tersebut.
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ltilur'ily?'oi'^!'rU tb cE'lt (Tictak mengapa bagi yang

mengurusnya untuk memakan darinya menttrul yung patut). Al
Muhallab berkata, "lmam Bukhari menyamakan arltara pemegang

wasiat dengan pengurus wakaf. Adapun letak kesamaannya adalah.

pengunrs wakaf bertanggung jawab terhadap orang-orang miskin dan

selain mereka, sama seperti pengurus anak yatim. Akan tetapi

pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar, dia mengatakan

bahwa pewakaf adalah pemilik manfaat dari sesuatu yang dia

wakafkan. Jika dia mempersyaratkan sesuatu kepada pengurus wakaf,

maka itu diperbolehkan baginya. Sementara pemegang wasiat tidak

demikian, sebab anak orang yeng berwasiat memiliki harta

sesudahnya berdasarkan pembagian yang ditetapkan Allah, maka

kedudukannya tidak sama dengan pengurus wakaf."

Konsekuensi pernyataan Ibnu AI Manayyar bahwa apabila

pembuat wasiat menetapkan kepada pemegang wasiat untuk memakan

harta para penerima wasiat, niscaya itu tidak diperbolehkan. Padahal,

sebenamya tidak demikian, bahkan perbuatan ini diperbolehkan

selama ditentukan dengan jelas. Hanya saja yang diperselisihkan oleh

ulama salaf adalah orang yang berwasiat tidak menetapkan apapun

untuk pemegang wasiat. Apakah dia boleh mengambil harta itu
menurut apa yang sesuai dengan pekerjaannya atau tidak?

Al Karmani berkata, "Sisi kesamaan antara pemegang wasiat

dengan pengurus wakaf adalah; bahwa pemegang wasiat mengambil

sebagian harta anak yatim sebagai upahnya berdasarkan perkataan

Umar, 'Tidak mengapa bagi yang mengurusnya untuk memakannya

menurut cua-carayang patut'."

Kedua, hadits Aisyah tentang firman Allah "Barangsiapa (di

antara pemelihara itu) mompu, maka hendaklah ia menahan diri (dari

memakan harta anak yatim itu)". Aisyah berkata, "Ayat ini turun

berkenaan dengan wali anak yatim." Dalam riwayat Al Mustamli

disebutkan, "Berkenaan dengan wali harta anak yatim... dan

seterusnya." Perbedaan pendapat mengenai kandungan hadits ini telah
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saya jelaskan di atas, dan selebihnya akan dijelaskan pada tafsir surah

An-Nisaa'.

23. Firman Allah, "sesungguhnyo orilng-orong J)ong mokon

horta onak yotim secoro zhalim, sebenornya mereko itu
menelan api sepenuh perutnya, dan mereko akan mosuk ke

dalam api yang menyala-nyala (neroko)'
(Qs. An-Nisaa' [4]: 10)
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2766. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yqng membinasakon." Mereka

bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah itu?" Beliau bersabda, "Syirik

kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah

kecuali dengan alasan yang dibenarksn, memakan ribo, memakan

harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, dan menuduh

(berzina) terhadap wanita-wanita yang baik-baik dan berimam yong

lalai."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah tentang tujuh

perkara yang membinasakan, di dalamnya disebutkan, "Memakon

harta anak yatim." Kemudian akan disebutkan penjelasannya secara

lengkap pada pembahasan tentang hukuman. Pada pembahasan

tentang kesaksian saya seutkan bahwa sa1'a akan menjelaskan hadits

Abu Hurairah di tempat ini, tetapi saya tidak melakukannya, dan saya
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akan menerangkan pada pembahasan tentang hukuman karena Imam

Bukhari akan menyebutkan kembali di tempat itu. Adapun perbedaan

batasan dosa besar serta jumlahnya akan saya sebutkan di bagian awal

pembahasan tentang adab.

|rbt :64 .!#b'i?')

" Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim,

katakanlah, 'Mengurus urusun mereka secara patut adalah baik; dan

jika kamu bergoul dengan mereka, maka mereka adalah saudara

kamu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang

membuat perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, nicaya Dia dapat

mendatangkan kesulitan kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana ' " (Qs. Al Baqarah l2):220)

La a'natakum artinya menl,usahkan dan mempersulit kamu.

Kata' anat artinya tunduk.

'"-ti ;f ,.t o.s.'. '44i fi jt'# j';, s :Js ei ?>
qlttr"4;ja)?: i'it;u l;#',oi 4t )6 e g\,Qz,tt

?nri1 ,i'; ;qt ii ',1 ii t'& tit j'sb ott') '^) ",? 'r^

t ot .'/:.. c 6 J - o o o '',* , -pf1 rAt ;9" € ,tbL )ts't 13[a1Jt ;,,. l;X.]t ifI
b qy,a.)u\',f *U)'

2767. Dari Nafi', dia berkata, "Ibnu Umar tidak pernah

mengembalikan wasiat kepada seseorang." Perkara yang paling

disukai oleh Ibnu Sirin pada harta anak yatim adalah berkumpulnya

para penasihat dan walinya untuk memperhatikan apa yang lebih baik
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baginya. Adapun Thawus bila ditanya tentang sesuatu mengenai

urusan anak-anak yatim, maka dia membaca [ayatl 
*Allah mengetahui

siapa yang membuat kerusakan dari yang membuat perbaikar". Atha'
berkata tentang anak yatim yang masih kecil dan sudah besar, "Wali
memberi nafkah kepada setiap orang sesuai dengan kadar bagiannya."

Keterangan Hadits:

&t?* ibr;S'ob J; e"*ljr,auJ' guju- pan

mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah,
'Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik; dan jika kamu

bergaul dengan mereka, ntaka mereka adalah saudara komu'.")
Demikian yang dikutip oleh Abu Dzar. Sementara para periwayat
selain dia mengutip ayat secara keseluruhan.

.t . .r.,"' t ''03') lGf: :i,(i1 (la a'natakum artinya menyusahkan dan

mempersulit kamu). Ini adalah penafsiran Ibnu Abbas, seperti
diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dari jalur Ali bin Abi Thalhah. Lalu
setelah kalimat "mempersulit kamu" diberi tambahan, "Akan tetapi
Dia melapangkan dan memudahkan. Allah berfirman, 'Barangsiapo

berkecukupan, hendaklah menahan diri; dan barangsiapa fakir,
hendaklah makan dengan caro yang patut'." Dia berkata, "Orang
fakir yang menjadi pengurus harta anak yatim dapat memakan harta
itu sesuai dengan waktu dan tenaga yang dia habiskan untuk
mengurusnya, tanpa berlebihan dan berlaku boros." Kemudian
diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata tbntang firman-Nya "/a
a' natakum" yakni menyusahkan kamu.

'6b, :'tie ('anat artinya tunduk). Demikian yang tercantum di

tempat ini. Akan tetapi penyebutan lafazh ini mengundang keheranan,

karena ia tidak memiliki kaitan apapun dengan firman Allah "la
a'natakum", bahkan kata 'anat adalah kata kerja bentuk lampau yang

berasal dari kata al 'unwu (tunduk), dan tidak ada sangkut-pautnya

sedikitpun dengan lafazh al 'anat (menyusahkan). Barangkali Imam
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Bukhari menyebutkannya di tempat ini hanya sebagai perluasan

pembahasan.

Adapun penafsiran firman Allah, 'anatil wujuuh, dengan makna

"wajah-wajah tundult'telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Mundzir dari

Mujahid. Lalu diriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah. dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Firman-Nya 'wo 'anatil wujuuh', yakni wajah-

wajah menjadi hina." Sementara dari jalur Abu Ubaidah dikatakan,

bahwa 'Anat artinya menjadi tawanan, karena, kata al 'aani artinya

tawanan. Seakan-akan mereka yang menafsirkannya dengan makna

"tunduk" telah memaknainya dengan sesuatu yang menjadi

konsekuensinya, karena termasuk konsekuensi dari orang yang

ditawan secara umum adalah hina dan tunduk.

9'--';'O(;JJ,- tl'J\53 (Sulaiman bin Horb berkata kepada

kami...). Sulaiman adalah salah seorang guru Imam Bukhari. Imam

Bukhari biasa menggunakan lafazh seperti ini pada riwayat-riwayat
mauquf, dan sesekali pada riwayat yang dijadikan pendukung

(mutaba'ah). Mereka yang mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak
menggunakannya kecuali pada saat mengulangi hadits telah

melakukan kekeliruan, tetapi lebih keliru mereka yang berpendapat

bahwa ucapan seperti ini hanya dalam konteks pemberian izin dari

syaikh kepada muridnya untuk meriwayatkan hadits darinya (tjazah).

'-o . , i ''t*) r-;i s)r, ,.,-;s'{.r\J (Ibnu (Jmor tidak pernah

*rrgr*brlikan wasiat kepada seseorang). Maksudnya, dia menerima

wasiat orang yang berwasiat kepadanya. Ibnu At-Tin berkata,

"seakan-akan Ibnu U*T me.nghyankan pahala dengan perbuatan itu

berdasarkan hadits, ,iW 4t qS't $i (Aku dan pengurus anak yatim

seperti duo ini [iari telunjuk dan jari tengah). Hadits yang disitir oleh

Ibnu At-Tin akan disebutkan dan dijelaskan pada pembahasan tentang

adab. Adapun letak tidak disukainya menjadi pemegang wasiat adalah

kekhawatiran akan tuduhan atau ketidakmampuan menunaikan hak-

hak wasiat tersebut.
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#l 9l ,U:r'l' '*i uf j.t ;;it 1(Perkura yang paling disukai

oleh lbnu Sirin... dan seterusnya). Aku belum menemukan ahli hadits

yang menukil atsar ini dengan sanad yang ntaushul.

e\* oG'1 gaapun Thawus...). Riwayat ini dinukil dengan

sanqd yang maushul oleh Su$an bin Uyainah dalam Tafsir-nya darr

Hisyam bin Hujair, dari Thawus. Dikatakan, "Bila ditanya tentang

urusan anak-anak yatim, maka dia membaca [ayat] 'Don mereka

bertanya kepadamu tentang anak yatint, katakanlah: "Mengurus

uruson mereka secara patut adalah baik; dan jika kamu bergaul

dengan mereka, maka mereka adalah saudara kamu. Allah

mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang membuat

perbaikon'. "

...""Lb'Ju33 (Atha' berkata...). Riwayat ini dinukil melalui

sanad yang maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Abdul Malik
bin Abi Sulaiman, dari Atha', bahwa jika dia ditanya tentang

seseorang yang mengurus harta anak yatim yang kecil dan yang sudah

besar, dan harta mereka belum dibagi, maka dia berkata, "Diberi

na{kah kepada setiap orang di antara mereka dari hartanya sesuai

dengan bagiannya."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, di
,rf ,i * g i'ia.a"r riri (#i e .C! il #' 

'J6 t;.p rtji
'H'r :'ir ii1 irrl , €.irpti e'b.a o$1 *lr iirr ;f6 |#'*lt!
<diiit (Ketika turun ayat 'Janganlah kamu mendekati harta anak

yatim kecuali dengon caro yang baik', maka mereka tidak mau

bercampur dengan anak-anak yatim dalam hal makanan maupun yang

lainnya hingga terasa berat atas mereka. Akhirnya Allah menurunkan

keringanan, 'Jika kamu bergaul dengan mereka, maka merekq adalah

saudara kamu. Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari

yang membuat perbaikan'.).
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Ats-Tsauri meriwayatkan dalam Tafsir-nya dari Salim Al
Afthas, dari Sa'id bin Jubair, bahwa sebab turunnya ayat tersebut

adalah ketika turun ayat "Sesungguhnya orang-orong yong memakan

harta anak yatim secara zhalim". Maka, mereka pun memisahkan

harta mereka dari harta anak-anak yatim. Akhirnya, turunlah ayat

"Kataknnlah, mengurus urusan mereka secaro pqtut adalah baik; dan
jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara

kamLl'. Maka mereka mencampur harta mereka dengan harta-harta

anak yatim. Inilah riwayat yang lebih akurat, meskipun mursal.

Sementara itu, Atha' menukilnya melalui sanad yang maushul dari
As-Sa'ib dengan menyebutkan "lbnu Abbas", seperti dikutip oleh Abu
Daud dan An-Nasa'i (dan lafazh di atas menurut versi An-Nasa'i)
serta dishahihkan oleh Al Hakim dari jalur Atha', dari As-Sa'ib, dari

Sa'd bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, t;:-fi frl ul, oS*i $l

}r-ir, uiir 1d! ;4t',;r;i o,;r:t";.ttr'o1j -';#ie gy ll #' i';
{p'd),i *t f a' ..r& dt Jlr;*J ;fi;tb u.t'#'xw: #' i';
<o1t-.-;r' ;F'$fji-r-3; (Ketika turun ayat 'Dan janganlah komu

mendekati harta onak yatim kecuali dengan coro yong baik - dan
janganlah kamu mendekati harta anok yatim dengan cara yang
zhalim', orang-orang menjauhi harta anak-anak yatim dan makanan

mereka, dan hal itu terasa berat bagi mereka. Lalu mereka

mengadukannya kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat 'Mereka

bertanya kepadamu tentang anak yatim'.).

An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur lain, dari Atha' bin As-Sa'ib

melalui sanad yarrg maushul, seraya ditambahkan, gid+ J'yfi
(Dan dihalalkan bagi mereko bercampur dengan anak-anak yatim
i/r,r). Kemudian Abd bin Humaid meriwayatkan dari As-Sudi, dari

orang yang menceritakan kepadanya, dari Ibnu Abbas, tiui iiju'.liri

|jI nriy;&i',ry yti *; ;t yU, #'q a*-: g q aF
'^4^5- u: fl )6 Fi'r:i6-li 1g["lir 4'4, (Percampuran di sini

adalah engkau minum dari air susu miliknya dan ia minum dari air
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susu milikmu, serta engkau makan dari piringnya dan ia makan duri
piringmu. (Allah mengetahui siapa yang membual kerusokan dari
yung membuat perbaikan), yakni siapa yang sengaiq makan harto

anak yatim dan siapa yang menjauhinyo).

Abu Ubaid berkata, "Maksud percampuran adalah anak yatim

yang berada pada tanggungan walinya, lalu terasa sulit bagi si wali

untuk memisahkan makanan anak yatim, maka si wali mengambil dari

harta anak yatim sekadar yang dia anggap dapat mencukupi makanan

anak yatim itu, lalu dicampurkan dengan makanan keluarganya." Oleh

karena yang demikian itu bisa saja lebih dan bisa pula kurang, maka

mereka merasa takut. Maka, Allah memberi keluasan kepada mereka.

Sama seperti bekal dalam perjalanan, dimana diberi keluasan atas

mereka untuk mencampurkan bekal masing-masing saat bepergian,

seperti telah disebutkan pada pembahasan tentang perserikatan.

25. Memperbantukan Anak Yatim Saat Safar dan Mukim
Apabila Dianggap Layak untuk Hal itu, dan Pandangan Sang Ibu

atau Suaminya Terhadap (Kelayakan) Anak Yatim

su<i tr,r'i .r t l.*i I |d.l1 l<;
2768. Dari Abdul Aziz, dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah

SAW datang ke Madinah dan beliau tidak memiliki pelayan. Maka,

Abu Thalhah memegang tanganku dan membawaku kepada

Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya

Anas adalah seorang anak yang cerdik, jadikanlah dia sebagai
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pelayanmu'." Dia (Anas) berkata, "Maka, aku pun melayani beliau
saat safar dan mukim. Beliau tidak pernah mengatakan kepadaku
terhadap sesuatu yang aku lakukan, 'Mengapa kamu melakukan hal
ini demikian?' Dan, tidak pernah pula mengatakan kepadaku tentang
sesuatu yang tidak aku lakukan, 'Mengapa kamu tidak melakukan hal
ini demikian?"'

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas, "Rasulullah SAW datang
ke Madinah dan beliau tidak memiliki pelayan. Maka, Abu Thalhah
memegang tanganku dan membqwaku..." Penjelasan awal hadits ini
akan disebutkan pada pembahasan tentang jihad, sedangkan
selebihnya akan disebutkan pada pembahasan tentang adab. Abdul
Aziz yang disebutkan pada sanad hadits ini adalah Abdul Azizi bin
Shuhaib. Semua periwayat hadits ini berasal dari Bashrah.

Abu Thalhah adalah suami Ummu Sulaim (ibunda Anas), maka
hadits di atas sesuai dengan salah satu dari2 permasalahan pada judul
bab. Adapun masalah yang satunya, yaitu pandangan ibunya (tentang
kelayakan) anak yatim disimpulkan dari keadaan Abu Thalhah yang
tidak melakukan hal itu kecuali setelah diridhai oleh Ummu sulaim.
Atau, Imam Bukhari mengisyaratkan kepada lafazh yang tercantum
pada sebagian jalur periwayatannya, :#' ,)tiS:;ni ,lt e *?l'ot
n-yti;j s Sii ej Y io' }, (Sesungguhnya [Jmmu Sutaim adalah

orang yang membawa Anas kepada Nabi SAW pada awal mula
kedatangan beliau di Madinaft). Adapun Abu Thalhah membawa
Anas kepada Nabi SAW ketika akan berangkat menuju perang
Khaibar, seperti akan dikemukakan pada bab "Orang yang Berangkat
Perang Bersama Anak Kecil Sebagai Pelayan", pada pembahasan
tentang jihad dari jalur Amr bin Abi Amr, dari Anas.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum permasalahan yang
terkandung pada judul bab. Dari madzhab Maliki dikatakan bahwa ibu
dan selainnya berhak mengambil tindakan terhadap kemaslahatan
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orang yang berada dalam tanggungan mereka, seperti anak-anak

yatim, meskipun mereka bukan pemegang wasiat. Akan tetapi,

sebagian ulama mempersoalkan hal itu, karena anak yatim akan sibuk
memberi pelayanan dan tidak dapat menerima pengajaran, dan ini
menyalahi apa yang semestinya.

Sebagai jawabannya dikatakan bahwa pengarnbilan hukum
tersebut dari hadits ini harus disertai dengan ketentuan yang tercantum
pada hadits itu sendiri, yaitu hendaknya diserahkan untuk melayani

orang yang dapat mengajari dan mendidiknya seperti yang terjadi
pada diri Anas dalam melayani Nabi SAW, dimana dia mempelajari
adab dari keberadaannya bersama Nabi SAW yang tidak dapat

dilakukan oleh seorang pun yang dididik oleh bapaknya sendiri.

26. Seseorang Diperbolehkan Mewakalkan Sebidang Tanah
Tanpa Menjelaskan Batasan-batasannya, Demikian pula Sedekah

lit i*', oltr:;. i;i'? fi'aAL c_i i irr .r", i oc=.-,t *9, - o , u' t .

iki ,F i \G ?lur'qr.;,i',si "^;u I ok ,i;"'e
*j y\t .tlr;:t orr't,r-..-jr '#ie 

;. ^1t1.c;i
'.;r rju ,$ *$ * ,;i j$ ** V:6 u .";i-j t4r';[-

tr1t\/'/t',iA ]i,r Lt ,At'J;) 6 :Jw'a;* ; ?u O*i *,fu ,F
ie ;'ji e:;f 'ri ;;t; e4 \,ry ,i, i, ,jus J>

,iur :lrri |+ ,1:2t ,;ur ii u?i', Gl, i'ri i ii* ril:
t1 ',**',rl:) -ak" ut i ,--.tr'.ri- e:t, ,SC $ ,g :s
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|^;L ;.i iG i;li vp ti);"oi 6ri Ji, ;ai
;t#; i'',s;;

..'tr:cs.t1 r ;;"U A"j'.i;; i,
2769. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah bahwa dia

mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Abu Thalhah adalah orang
Anshar yang paling banyak memiliki harta di Madinah berupa kebun
kurma, dan harta yang paling disukainya adalah [kebun] Bairuha'
yang berhadapan dengan masjid. Nabi SAW biasa masuk ke dalamnya
dan minum dari airnya yang baik." Anas berkata, ..Ketika turun (ayat)
'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna)
sebelum kamu mena/kohkan sebagian harta yang kamu cintai', Abu
Thalhah berdiri dan berkata, 'wahai Rasulullah! sesungguhnya Allah
berfirman, 'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang
sempurna) sebelum kamu mena/kahkan sebagian harta yang kamu
cintai ', dan sungguh harta yang paling aku cintai adalah Bairuha', dan
sesungguhnya ia adalah sedekah untuk Allah. Aku mengharapkan
kebaikannya dan perbendaharaannya di sisi Allah. Letakkanlah
(bagikanlah) ia di mana Allah tunjukkan kepadamu!' Beliau bersabda,
'Bakh... ia adalah harta yang menguntungkan (atau harta yang baik,
Ibnu Maslamah ragu) aku telah mendengar apa yong engkau katakan,
dan aku berpendapat agar engkau memberikannya kepada kaum
kerabat'. Abu Thalhah berkata, ,Aku melakukannya, wahai
Rasulullah!' Lalu Abu Thalhah membagikannya di antara kerabatnya
dan anak-anak pamannya."

Ismail dan Abdullah bin Yusuf serta yahya bin yahya
meriwayatkan dari Malik dengan kataraayifu(yang baik).

* 4 €s *yi uP al'JL

, o. . I 
.

-\*e q Lrl*l , \u o
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2770. Dari Ibnu Abbas RA, "sesungguhnya seorang laki-laki

berkata kepada Rasulullah SAW bahu'a ibunya meninggal dunia,

maka apakah bermanfaat bagi ibunya jika dia bersedekah atas

namanya? Maka beliau menjawab, 'Yo'. Orang itu berkata,

'sesungguhnya aku memiliki mikhraaf (kebun), maka aku

menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku telah menyedekahkannya atas

nama ibuku'."

Keteransan Hadits:

(Bab seseorong diperbolehkan ntewakaJkan sebidang tanah

tanpa menjelaskan batasan-batasannyq, demikian pula sedekah).

Demikian Imam Bukhari memperbolehkannya secara mutlak. Tapi,

hal ini dipahami berlaku apabila yang diwakafkan atau disedekahkan

adalah sesuatu yang masyhur dan berbeda, dimana tidak

dikhawatirkan akan terjadi kesamaran dengan yang lainnya. Jika tidak

demikian, maka harus ditentukan batasan-batasannya menurut

kesepakatan ulama. Akan tetapi Al Ghazali menyebutkan dalam

fatwanya bahwa seseorang yang berkata. "Saksikanlah bahwa semua

milikku adalah wakaf kepada ini...", lalu dia menyebutkan pihak

penerima tanpa memberi batasan apapun, maka semua hartanya

menjadi wakaf. Ketidaktahuan para saksi tentang batasan yang

diwakafkan tidak mempengaruhi keabsahan wakaf tersebut.

Adapula kemungkinan maksud Imam Bukhari adalah bahwa

wakaf telah sah dengan menggunakan ucapan yang tidak memberi

batasan, tetapi batasan itu ada dalam pikiran dan kehendak pemberi

wakaf. Hanya saja pemberian batasan perlu dipersaksikan agar jelas

mana yang menjadi hak orang lain.
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,fr ,p 16 (horta berupa kebun kurma). Pada riwayat Abdul

Aziz Al Majisyun dari Ishaq disebutkan nama-nama kebun milik Abu

Thalhah.

t4i|Ji-';;t t'p ii'r t* Ut ;;€ I gvoti SAW biasa masuk ke

dalamnya).Dalam riwayat Abdul Aziz ditambahkan, ta-t'Sl;-1 lOan

bernaung di dalamnya).

,G7. (Bairuha'). Pembahasan tentang nama kebun ini telah

dijelaskan pada pembahasan tentang zakat. Di antaranya riwayat

Imam Muslim yang menyebuttkan bahwa namanya adalah Boriiha'.
Riwayat Imam Muslim didukung oleh penulis kitab Al Fa'iq. Dia
berkata, "Yang benar adalah Bariiha'dan berasal dari kata'baraah',
yaitu tanah yang terbuka." Dalam riwayat Abu Daud disebutkan

Baariiha'. Adapun yang mengatakan bahwa namanya adalah ariiha'
telah mengalami kekeliruan, sebab ariiha'berada di Palestina.

Pada pembahasan tentang zakat telah disebutkan bahwa
perbedaan tersebut mencapai sepuluh macam. Kemudian Abu Ali
Ash-Shadafi menukil dari Abu Dzar Al Harawi bahwa dia

mengatakan lafazh biiruha' terdiri dari 2 kata; yakni biir (sumur) dan

haa'. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang haa', apakah ia

nama laki-laki atau nama perempuan, nzuna tempat yang dinisbatkan

kepada sumur, atau ia adalah kata yang biasa digunakan untuk

mengusir unta. Seakan-akan di tempat itu terdapat unta yang

digembalakan, lalu diusir dengan lafazh ini. Lalu sumur (biir)
dinisbatkan kepadanya sehingga menjadi Biiruhaa'.

'g-i. (bakh). Maknanya adalah mengagungkan suatu perkara dan

takjub dengannya.

t:iX;.t * ,Ot, )i At) (harta yang menguntungkan atau harta

yang baik, Ibnu Maslamah ragu). Dia adalah Al Qa'nabi. Tampaknya

Ibnu Maslamah ragu apakah hadits ini menggunakan kata raabih
(yang menguntungkan) atau raayifu (yang baik).
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'eiJb 
;i \', '.,.ii (Abu Thalhah membagikannyu). Kalimat ini

menentukan salah satu dari dua kemungkinan yang ada dalam riwayat

lainnya. Dalam riwayat tersebut dikatakan, "Aku akan melakukan,

lalu dia membagikannya." Kalimat ini mengandung kemungkinan

bahwa yang membagikan adalah Rasulullah SAW atau Abu Thalhah.

Maka, riwayat di atas menafikan kemungkinan bahwa Rasulullah

yang membagikannya.

Namun, Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa Ismail Al Qadhi

meriwayatkan dari Al Qa'nabi, dari Malik, yht tb it'J"*,14;;Ji
,- -. ai ..1.e i.'t o{itti'f *'s (Rasulullah SAW membagikannya kepada kaum

trrrOotnio aon anak-anak pamannya). Ismail berkata, "Kalimat
'Kepada kaum kerabatnyo', yakni kaum kerabat Abu Thalhah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa dalam riwayat Tsabit dari

Anas disebutkan sama seperti yang dahulu. Demikian pula dalam

riwayat Hammam dari Ishaq bin Abi Thalhah, "Beliau SAW bersabda,

t';';i, ot-3 u.,j.t:b Wi ,4.t? e.We (Letakkontah

[berikanJ ia pada kaum kerabatmu. Maka, dia pun memberikan kebun

tersebut kepada Hassan bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab). Lafazh yang

dinukil oleh Ishaq telah diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi

dalam Musnad-nya, demikian juga dengan hadits Tsabit. Ibnu Abdil

Barr berkata, "Penisbatan pembagian kepada Rasulullah SAW adalah

dari segi makna, yakni bahwa beliau yang memerintahkan pembagian

itu. Akan tetapi, kebanyakan periwayat tidak mengatakan hal ini. dan

yang benar adalah riwayat mereka yang mengatakan 'Abu Thalhah

membagikannya'."
,.A-b v:. e.j -)gi e @i ontaro kerabatnya dan anak-anak

pamannya). Dalam riwayat Tsabit telah disebutkan, "Dia
memberikannya kepada Hassan dan Ubay." Demikian pula dalam

riwayat Hammam dari Ishaq seperti yang Anda lihat. Begitu pula

dalam riwayat Al Anshari dari bapaknya, dari Tsumamah.
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Hal ini telah dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan

"Jika tidak dapat dibagikan kepada seluruh kerabat, maka minimal dua

orang di antara mereka". Akan tetapi pandangan ini perlu ditinjau
lebih lanjut, sebab dalam riwayat Al Majisyun dari Ishaq disebutkan,

t' '; ab'o*'e tt€ 1 o^.s q e'* i.i Wi (Abu rhathah

memberikannya kepada orang yang memiliki hubungan rahim
dengannya, dan di antara mereka adalah Hassan serta Ubay bin
Kqsb). Dari sini diketahui bahwa Abu Thalhah memberikan pula

kepada selain keduanya. Kemudian saya melihat pada riwayat mursal

Abu Bakar bin Hazm, ); f, 
"ro 

i o*i f i'C.i ")Gi ,b l:t'.i
ijr"r ist;. u i*. or7; U ,ti:rtili J.E i. W: e':i j :ri* -^>i i.l

f\: li (Dia mengembalikannya kepada kaum kerabatnyo; Ubay bin

Kaab, Hassan bin Tsabit, saudara laki-lakinya -atau anak

saudaranya- Syaddad bin Aus dan Nubaith bin Jabir, lalu mereka

membagi-bagikannya. Lalu Hassan menjual bagiannya kepada

Muawiyah seharga 100.000 dirham).

'"7u,,-rf dil.i"';i ,;X- i ;;-j',ii_ i iitt *:J*r.1,-t )v1 esmaillv '.J v \Jr - v. \ir -J - J.

dan Abdultlai ir, Yusuf serta Yahya bin Yahyo meriwayatkan dari
Malik dengan kata "Raoyih" [yang baik). Ismail yang dimaksud

adalah Ibnu Abi Uwais. Hadits Ismail disebutkan melalui sanad yang
maushul pada pembahasan tentang tafsir, hadits Abdullah bin Yusuf
pada pembahasan tentang zakat, dan hadits Yahya bin Yahya pada

pembahasan tentang perwakilan. Penjelasan bagi kedua versi riwayat
ini telah disebutkan pada pembahasan tentang zakat.

Pelaiaran yane Dapat Diambil.

l. Orang yang diserahi tugas untuk membagikan wakaf hendaknya

dibagikan kepada kerabat pemberi wakaf.

2. Keabsahan wakaf tidak butuh pada penerimaan dari si penerima

wakaf.
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4.

Kisah ini dijadikan dalil oleh ulama madzhab Maliki untuk

mengesahkan sedekah secara mutlak, lalu ditentukan

penerimanya oleh pemberi sedekah menurut apa yang ia

kehendaki.

Kisah ini dijadikan dalil oleh mayoritas ulama bahwa orang

yang mewasiatkan agar menyisihkan sepertiga hartanya kepada

siapa yang dianggap berhak menerimanya oleh si pemegang

wasiat, maka wasiat tersebut sah. Pemegang wasiat hendaknya

membelanjakan harta itu untuk kebaikan dan tidak boleh

memakannya sedikitpun, tidak pula memberikan kepada ahli

waris orang yang berwasiat. Abu Tsaur menyelisihi hal ini, dia

menyetujui pendapat ulama madzhab Hanafi, khusus pada

masalah pertama.

Bagi orang yang masih hidup dan dalam keadaan sehat boleh

bersedekah melebihi sepertiga hartanya, karena Nabi SAW

tidak menanyakan lebih lanjut kepada Abu Thalhah mengenai

berapa jumlah yang dia sedekahkan. Sementara beliau bersabda

kepada Sa'ad bin Abi Waqqash, "sepertiga itu banyak-"

Mendahulukan kerabat yang lebih dekat dari selain mereka'

Boleh menisbatkan kecintaan terhadap harta kepada laki-laki

yang utama dan berilmu, serta tidak ada kekurangan baginya

dalam hal itu. Allah telah mengabarkan tentang manusia, 
"A.'dl

U"r-3j tjrit (Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena

cintanya kepada kebaikan). Maksud "kebaikan" di sini adalah

harta, menurut kesepakatan para ulama.

Boleh memiliki kebun dan taman-taman, dan diperbolehkan

bagi orang-orang yang utama serta berilmu untuk masuk ke

dalamnya dan bernaung padanya, memakan buah-buahannya

serta bersantai di dalamnya. Terkadang perbuatan ini disukai

dan menghasilkan pahala bila dimaksudkan untuk

menghilangkan kejenuhan dalam beribadah dan membangkitkan

semangat untuk berbuat ketaatan.

5.

6.

7.

8.
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9.

r0.

Mengusahakan harta yang tidak bergerak.

Boleh minum di tempat tinggal sahabat, meskipun sahabat yang

bersangkutan tidak ada, jika diketahui bahwa dia rela dengan hal
itu.

Boleh membuat air menjadi tawar dan mengutamakan sebagian
air daripad a y ang lainnya.

Berpedoman dengan makna umum dalil, karena Abu Thalhah
memahami firman-Nya "Komu sekali-kali tidak sampai kepoda
kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan
sebagian harta yang komu cintai" mencakup seluruh bagian,
untuk itu dia tidak menunggu penjelasan lebih lanjut, bahkan dia
segera menginfakkan segala sesuatu yang dicintainya, dan Nabi
SAW menyetujui perbuatannya itu.

Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Malik bahwa sedekah itu
sah hanya dengan ucapan tanpa dipersyaratkan serah-terima.
Jika untuk individu tertentu, maka ada hak bagi penerima untuk
menuntutnya. Sedangkan bila masih bersifat umum, maka imam
mengalihkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima
sedekah. Semua ini berlaku apabila pemberi sedekah tidak
menampakkan maksud tertentu. Adapun bila dia menampakkan
maksud tertentu, maka wajib diikuti.

Orang yang bersedekah boleh mengurus langsung pembagian
sedekah kepada yang berhak menerimanya.

Bagi orang yang berkecukupan boleh mengambil sedekah sunah
bila diberikan kepadanya tanpa diminta.

Hadits ini menjadi dalil (anjuran) wakaf, berbeda dengan ulama
yang tidak memperkenankannya. Akan tetapi sebenarnya tidak
ada hujjah dalam hadits untuk masalah wakaf, karena ada
kemungkinan sedekah Abu Thalhah adalah penyerahan
kepemilikan sebagaimana yang tampak dalam riwayat Al
Majisyun dari Ishaq, seperti yang telah dijelaskan.

11.

t2.

13.

14.

15.

16.
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t7.

18.

Sedekah sunah boleh dilebihkan dari jumlah zakat, berbeda

dengan mereka yang membatasinya pada jumlah tersebut.

Keutamaan Abu Thalhah, karena a1'at tersebut menganjurkan

untuk menginfakkan harta yang dicintai, lalu Abu Thalhah pun

menginfakkan harta yang paling dicintainya. Maka Nabi SAW

membenarkan pandangannya dan mensyukuri perbuatannya.

Kemudian beliau memerintahkan agar Abu Thalhah

memberikan sedekahnya kepada kerabatnya. Beliau

mengisyaratkan keridhaannya atas hal itu dengan ucapannya

"bakh..."

Wakaf telah sempurna apabila pewakaf mengatakan "Aku
menjadikan harta ini sebagai wakaf'. pembahasan tentang hal

ini telah diulas dalam beberapa bab terdahulu.

Sedekah yang diperuntukkan secara umum tidak perlu adanya

penerimaan tertentu, bahkan imam dapat menerimanya dan

menggunakannya sesuai pandangannya, seperti pada kisah Abu

Thalhah.

Kerabat yang diberikan sedekah tidak berpatokan kepada jauh

dekatnya hubungan kekerabatan mereka, sebab Ubay bin Ka'ab

bertemu dengan Abu Thalhah pada bapak keenam.

Tidak wajib mendahulukan kerabat 1'ang dekat daripada kerabat

yang jauh, sebab Hassan dan saudaranya lebih dekat kepada

Abu Thalhah daripada Ubay dan Nubaith. Meski demikian, Abu

Thalhah memberikannya pula kepada Ubay dan Nubaith bin

Jabir.

Tidak ada kewajiban memberikan kepada seluruh kerabat,

karena anak-anak dari Haram yang menjadi saudara sepupu Abu

Thalhah dan Hassan sangat banyak di Madinah, terlebih lagi

anak-anak Amr bin Malik yang menjadi saudara sepupu Abu

Thalhah dan Ubay.

19.

20.

21.

22.

23.
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27. Sekelompok Orang Boleh Mewakafkan Tanah yang Belum
Dibagi

"r-.IJt ,t.i
,t.i;; l-ul v

2771. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW memerintahkan
untuk membangun masjid, beliau bersabda, 'Wahai bani Najjar,
tetapkanlah harga untukku otas kebunmu ini!' Mereka berkata,
'Tidak, demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada

Allah'."

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manalyar berkata, "lmam Bukhari mengeluarkan
masalah tentang seorang yang mewakafkan sebidang tanah yang

belum dibagi, sebab Imam Bukhari tidak memperbolehkannya agar
sekutu tidak menimbulkan mudharat bagi sekutu lainnya." Tapi
pernyataannya perlu ditinjau kembali, karena yang tampak bahwa
Imam Bukhari bermaksud membantah orang yang mengingkari secara

mutlak mewakafkan harta yang belum dibagi. Dalam beberapa bab
terdahulu telah disebutkan bahwa dia menyebutkan bab dengan judul
"Diperbolehkan Seseorang Bersedekah atau Mewakafkan Sebagian
Hartanya." Ini adalah masalah tentang seseorang yang mewakafkan
harta yang belum dibagi.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah
pembangunan masjid, dan dia telah menyebutkannya melalui sanad
yang sama dengan matan di bab tentang masjid pada bagian awal
pembahasan tentang shalat. Adapun yang dimaksud di tempat ini
adalah perkataan bani Najjar "Kami tidak minta harganya kecuali
kepada Allah Azza wa Jalla". Sebab, secara zhahir mereka

tt" Ut ji :Jrs *; hr q', ,fi t
,i*'6u;,a. g.tr ,zrLhr e. (- :Jta

i' .)l
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menyedekahkan tanah itu untuk Allah, dan Nabi menerimanya. Maka,

lafazh ini menjadi dalil judul bab.

Adapun yang disebutkan oleh Al Waqidi bahwa Abu Bakar

menyerahkan harga tanah kepada salah seorang pemiliknya dengan

harga 10 dinar, maka bila terbukti akurat juga menjadi dalil judul bab

dari sisi pengakuan Nabi SAW atas hal itu, dan dia tidak pula

mengingkari perkataan mereka. Sekiranya mewakafkan harta yang

belum dibagi tidak boleh, tentu Nabi akan mengingkari mereka dan

menjelaskan hukumnya.

Kisah ini menjadi dalil bahwa hukum masjid menjadi ada

dengan keberadaan bangunan selama telah menjadi masjid, meskipun

yang membangunnya tidak menyatakan dengan tegas bahwa

bangunan itu adalah masjid. Menurut sebagian ulama madzhab

Maliki, hukum masjid berlaku apabila telah dikumandangkan adzan di

bangungan itu. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi jika

dikumandangkan adzan untuk shalat jamaah, maka saat itulah hukum

masjid berlaku untuk bangunan itu. Permasalahan ini sendiri

merupakan salah satu masalah yang cukup masyhur.

Menurut mayoritas ulama, hukum masjid tidak berlaku kecuali

yang membangun menyatakan dengan tegas telah mewakafkannya,

atau menyebutkan kalimat yang bisa bermakna wakaf disertai niat

untuk wakaf. Sementara sekelompok ulama madzhab Syaf i
menegaskan sama seperti yang dinukil madzhab Hanafi, akan tetapi

pada tanah tanpa pemilik secara khusus. Namun, yang benar bahwa

hadits di bab ini tidak mengandung keterangan yang menetapkan

maupun yang menafikannya.
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28. Bagaimana Penulisan Wakal?

4t ;:; ,'J>'rl';:*; ;L'-,t i ils r:*z ?nr *e, n ,r.t ;
,:r'Fi u'tc,,:l I b'ri'.*i ,Jw':,13 * ?" jt"
'0:'6 .t+. U:l:;') Wi'* *7';:\:Js \a;..,3.jk '-K

=v:)t: 
;!.e', {i, q.or;.\',i;.i'rq"{te'r x p

,tr?'oi w', ; ;"?L I ,..p:-r' i0 p,, 1' W e't
y)* pn*'t'y'ri:tttV

2772.Dari Ibnu ;;; RA, dia berkata, "IJmar mendapatkan
sebidang tanah di Khaibar, maka dia mendatangi Nabi SAW dan

berkata, 'Aku mendapat (bagian) tanah dan aku belum pernah

mendapatkan harta yang lebih bernilai darinya, maka apakah yang
engkau perintahkan kepadaku terhadap (tanah itu)?' Beliau bersabda,
'Jika engkau mou, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya'.
Umar pun menyedekahkannya (dengan syarat) tidak dijual pokoknya,

tidak dihibahkan, tidak diwariskan, (disedekahkan) kepada orang-
orang fakir, kerabat, memerdekakan budak, di jalan Allah, tamu dan

orang yang ada dalam perjalanan. Tidak ada larangan bagi yang
mengurusnya untuk makan darinya menurut cara-cara yang patut, atau

memberi makan sahabatnya tanpa menjadikan sebagai miliknya."

29. Wakaf Untuk Orang yang Berkecukupan, Orang Fakir dan
Tamu

.1: . ^u. .jlD c -p..rl) J" \t1 'r;') ^- ht f , ;J Li ,7
i:^; L i.a'o1 :';Jv ,i?G *'Ja

or t^

LJ' ,Y
'^

e-E .iit
.-a, .1
oJ.d3
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-b*)t j'-Ar q;'1 ,;$t--irr rrlit
)773. Dari Ibnu Umar, "sesungguhnya Umar RA mendapat

rbagian) harta di Khaibar, maka dia mendatangi Nabi SAW dan

mengabarkannya. Beliau bersabda, 'Jika mau, kou dapat

menyedekahkannya'. Umar pun menyedekahkannya kepada orang-

orang fakir, miskin. kerabat dan tamu."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah wakaf

Umar. Pada akhir pembahasan tentang syarat-syarat, Imam Bukhari

menyebutkan hadits ini di bawah judul bab tentang wakaf. Lalu

setelah bab ini, dia menyebutkan hadits ini kembali di bawah judul

bab "Wakaf untuk Orang yang Berkecukupan dan Orang Fakir".

Kemudian setelah dua bab, dia menyebutkannya kembali di bawah

judul bab 'Nafkah Pengurus Wakaf'. Sedangkan pada beberapa bab

terdahulu hadits ini disebutkan di bawah bab "Apa yang Harus

Dilakukan Pemegang Wasiat terhadap Harta Anak Yatim". Inilah

tempat-tempat dimana Imam Buk:"hari menyebutkan hadits di atas

dengan sanad yarrg maushul. Pada sebagiannya dia menyebutkan

dengan panjang, dan pada sebagian lagi disebutkan hanya

penggalannya dengan sanad yang mu'allaq, di antaranya pada

pembahasan tentang pertanian, bab "Apakah Pemberi Wakaf

Mengambil Manfaat dari Wakafnya", dan pada bab "Apabila

Seseorang Mewakafkan Sesuatu Sebelum Menyerahkannya kepada

Orang Lain".

...-*,at:oi i,srlt4iritr q: * .c.t;p @ari lbnu Umar M,

dia berkata, "(Jmar mendapatkan..."). Demikian yang disebutkan

oleh kebanyakan periwayat dari Nafi', melalui jalur dari Ibnu Aun,

yakni mereka menempatkannya sebagai hadits yang dinukil oleh Ibnu

Umar. Akan tetapi, Imam Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkan dari

riwayat Abu Ishaq Al Fazari, dari Abdullah bin Aun; dan oleh An-
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Nasa'i dari riwayat Sa'id bin Salim, dari Ubaidillah bin Umar, dari

Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar. Maksudnya, mereka

menggolongkannya sebagai hadits yang diriwayatkan oleh Umar,

tetapi yang masyhur adalah yang pertama.

tb\i Pr(Sebidang tanah di Khaibar). Telah disebutkan dalam

riwayat Shakhr bin Juwairiyah bahwa namanya adalah Tsamgh.

Demikian juga yang dinukil oleh Ahmad dari Ayyrb, w't14wi'-&'Ji

l; + 'Ja-iro 
€.,liJ+- y (Omar mendapatkan tanah dari orang

Yahudi bani Haritsah yang bernama Tsamgh). Serupa dengannya

dalam riwayat Sa'id bin Salim, Ad-Daruquthni dari jalur Ad-
Darawardi, dari Abdullah bin Umar, serta Ath-Thahawi dari riwayat

Yahya bin Sa'id.

Umar bin Syabah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari

Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, e,S p6ir d. o?t'fr'ot

e.b.O:r-3t;-'Ot ,Sq $esungguhnya (lmar melihat dalam mimpinya

selama tiga malam menyedekahkon Tsamgh). Sementara dalam

riwayat An-Nasa'i dari Sufuan, dari Abdullah bin Umar, :'Jt$';&;E

iy Wre,-'-#,) lii u\d. iri ,a lu r'; L-*f il l,t '*i ;i)t'J?3 ,;"

. ." i .l-.sni';* t "A a# (Umar datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah!

Srrurgguhryo ;;, mendapatkan harta yang belum pernah aku

dopatkan yong sepertinya. Aku memiliki 100 ekor, kemudian aku

belikan 100 bagian di Khaibar dari pendudul*tya'.).

Ada kemungkinan Tsamgh termasuk tanah Khaibar dan

ukurannya sama dengan 100 bagian yang dibagikan oleh Rasulullah

SAW untuk setiap prajurit yang mengikuti perang Khaibar. Bagian

yang 100 ini bukanlah bagian Umar yang dia dapatkan dari Nabi

SAW sebagai harta rampasan perang, dimana jumlahnya juga adalah

100 bagian. Penjelasan mengenai hal ini akan disebutkan pada

pembahasan tentang sifat penulisan wakaf Umar yang dikutip oleh

Abu Daud dan ahli hadits lainnya. Kemudian disebutkan oleh Umar
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bin Syabah melalui sanad yang lemah dari Muhammad bin Ka'ab

bahwa kisah Umar ini terjadi pada tahun ke-7 H.

'ij',.iJi (lebih bernilai darinya). Yakni yang paling baik. Kata

an-nafis bermakna sesuatu yang paling baik dan sangat disukai orang.

Ad-Dawudi berkata, "Sesuatu dinamakan nafis karena menarik hati

seseorang."

Dalam riwayat Shakhar bin Juwairiyah disebutkan, biiiJ"ry'
L;G:r2ii'ol'critfit I (y t^j 16 (Sesungguhnya aku memperoleh

harta yang sangat berharga bagiku, makq aku ingin
menyedekahkannya). Telah disebutkan terdahulu dalam riwayat
mursal Abu Bakar bin Hazm bahwa Umar melihat hal itu dalam

mimpinya. Kemudian tercantum dalam riwayat Ad-Daruquthni

melalui sanadyang lemah bahwa Umar berkata, 
"ot c',tS lJ1rytll?;U

.J_+ O:r25i (Wahai Rasulullah! Aku bernadzar untuk menyedekahkan

hartaku). Akan tetapi riwayat ini tidak akurat, dan yang benar adalah

bahwa sedekah itu bersifat sunah, seperti yang akan saya jelaskan

ketika menyebutkan isi surat wakaf Umar tersebut.

ryr 
g?b'r-a$l 6 aka ap akah y an g e n gkau pe rint ahkan ke p adaku

terhadap [tanah ituJ). Dalam riwayat Yahya bin Sa'id dikatakan, !(

O:r-bt;-bi e*,tlo n' .,,:, i' J'fl}cfur'rcl @ahwasanya (Jmar

meminta pendapat Rasulullah tentang keinginannya untuk

bersedekah).
..2a144 €.3:r-bi) tAJi'* i=r O! (iika kamu mau, tahanlah

pokotcnya dan bersedekahlah arn[onryrl Yakni bersedekahlah

dengan manfaatnya (hasilnya). Hal ini dijelaskan dalam riwayat

Ubaidillah bin Umar, W;8 ,*-"': t&1'nrtt.(Tahanlah pohonnya dan

sedekahkan [di jalan AllahJ buahnya). Dalam riwayat Yahya bin

Sa'id disebutkan, '^i-b|'#J :;*01 
'ei (Bersedekahlah dengan

buohnya dan tahanlah pohonnya).
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L;;y');a ii't'1 r4t->i Lri x 'Jt';"L Oiai ((lntar pun

menyedekahkannya [dengan syaratJ tidak dijual pokoknya, tidak

dihibahkan, tidak diwariskan). Dalam riwayat Imam Muslim melalui

jalur ini diberi tambahan, Lq \ (Dan tidak dijuat). Kemudian dalam

riwayat Ad-Daruquthni melalu Ubaidillah bin Umar dari Nafi'

disebutkan, CtTb o$r7J)r c-irs6 "u,,$ (Wakaf seloma langit dan

bumi masih ada). Demikian pula yang dinukil oleh kebanyakan para

periwayat dari Nafi'. Tidak ada perbedaan mengenai hal ini di antara

para periwayat yang menukil dari Ibnu Aun kecuali yang tercantum

dalam riwayat At-Thahawi dari jalur Sa'id bin Suffan Al Juhdari, dari

Ibnu Aun, dimana dia menyebutkan lafazh yang sama seperti lafazh

riwayat Shakhr bin Juwairiyah berikut ini. Sementara Al Juhdari

hanya meriwayatkan dari Shakhar dan tidak meriwayatkan dari Ibnu

Aun.

As-Subki berkata, "Aku memperhatikan riwayat Yahya bin

Sa'id dari Nafi' yang dikutip dari Al Baihaqi, 1'rirl *: :frA:t6
Lt;'l: e4- (Sedekahkanlah buahnya dan tahon pohonnya, tidak

dijual dan tidak diwariskan). Riwayat ini secara zhahir menyatakan

bahwa persyaratan itu termasuk sabda Nabi SAW, berbeda dengan

riwayat-riwayat lain yang dengan tegas menyatakan bahwa

persyaratan termasuk perkataan Umar.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah disebutkan 5 bab terdahulu dari

jalur Shakhr bin Juwairiyah, dari Nafi' deng anlafazh, A' op drl)A
t:p',*-',Fi ,L,r'it3 +'i-rt L$"1 ,*\U:rai ,'&3 # e,raui s,qw

bersabda, "sedekahkanlah pohonnya, tidak diiual, tidak dihibahkan

dan tidak diwariskan, aknn tetapi diinfakkan buahnya).Ini merupakan

riwayat paling tegas dalam menyatakan maksud hadits ini, dan

menisbatkannya kepada Imam Bukhari merupakan sikap yang tepat.

Riwayat ini telah dikutip oleh Imam Bukhari dengan sanad yang

muallaqpada pembahasan tentang pertanian, *i y A' *p Ut|SA
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a*; G:r-ri ,2,;; '#- ,fi't a";- t', Lq- t *\U:rbi :;"i), (Nabi SAW

bersabda kepada Umar,'Sedekahkan pohonnya, tidak diiual dqn tidak

dihibahkan, tetapi diinfakkan buahnya', lalu dia menyedekahkan

nya'.).

Di tempat itu telah saya katakan pula bahwa Ad-Dawudi

(pensyarah Shahih Bukhari) mengingkari lafazh ini, dan saat itu saya

tidak mengerti sebab pengingkarannya. Kemudian saya mengetahui

bahwa sebab pengingkarannya adalah riwayat yang dengan tegas

menisbatkan persyaratan pada hadits itu kepada Nabi SAW. Meskipun

syarat itu berasal dari Umar, maka tentu dia tidak melakukannya

kecuali berdasarkan apa yang dia pahami dari Nabi SAW ketika

bersabda kepadanya, "Tahanlah pohonnya dan sedekahkan buahnya."

JJ.rr ;1. .r1 ui4a\ fatt ?st)t'C, i' E C (di iatan Ailah,

memerdekakan budak, orang-orang miskin, tomu, dan orang dalam

perjalananl2. Semua golongan ini telah disebutkan dalam ayat zakat,

kecuali tamu. Saya telah menjelaskannya pada pembahasan tentang

zakal. Adapun kalimat "Don kaum kerabat" ada kemungkinan yang

dimaksud adalah mereka yang disebutkan mendapatkan bagian 1/5

harta rampasan perang, seperti yang akan dijelaskan. Tapi ada pula

kemungkinan yang dimaksud adalah kerabat pewakaf. Pendapat kedua

inilah yang dibenarkan oleh Al Qurthubi. Adapun tamu sudah dikenal,

yaitu orang yang singgah di tempat suatu kaum dan ingin

mendapatkan pelayanan (amuan). Penjelasannya telah disebutkan

pada pembahasan tentang hibah.

/sflur{|y?lsl (unruk makan darinya menurut yang patut).

Masalah ini telah dijelaskan pada beberapa bab yang lalu. Al Qurthubi
berkata, "Telah menjadi kebiasaan bahwa pekerja (pengurus) kebun,

makan dari buah pohon yang diwaka{kan, meskipun pewakaf

mempersyaratkan agar pengurus kebun tidak makan dari buah itu.

Yang dimaksud dengan "yang patut" adalah sesuatu yang menjadi

2. Dalam catatan kaki celakan bulaq disebutkan: Demikian yang terdapat dalam naskah pensyrah Shahih

Bukhari, namun ia menyelisihi susunan yang sampai kepada kami dalam naskah-naskah Shahih Bukhari.
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kebiasaan. Sebagian mengatakan, yaitu sesuatu yang dapat menutupi

kebutuhan. Adapula yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah

mengambil dari wakaf itu sesuai dengan kadar pekerjaannya. Namun,

yang lebih tepat pendapat yang pertama."

- )#'j gonpa menjadikan sebagoi miliknya). Dalam

riwayat Al Anshari yang telah disebutkan pada bagian akhir

pembahasan tentang syarat-syarat disebutkan dengan lafazh: )# P
u.,. maksudnya tidak menjadikannya sebagai harta miliknya. Artinya.

seseorang tidak boleh memiliki sesuatu dari zat harta yang

diwakafkan.

Dalam riwayat Al Anshari dan Sulaim diberi tambahan, "Aku
menceritakannya kepada Ibnu Sirin, maka dia berkata, Lafazh yang

benar adalah tt- ,#ta 
'; gfdatr menjadikannya sebagai harta yang

utama). Orang yang berkata "Aku menceritakannya kepada" adalah

Ibnu 'Aun (periwayat hadits ini dari Nafi'). Hal ini telah dijelaskan

oleh Ad-Daruquthni dalam riwayatnya dari Abu Usamah, "Aku
menceritakan hadits Nafi' kepada Ibnu Sirin", lalu dia menyebutkan

seperti di atas. Sulaim menambahkan, "Telah dikabarkan kepadaku

oleh orang yang membaca surat wakaf Umar bahwa di dalamnya

disebutkan, )-; ,y*'p giaak menjadikannya sebagai harta yang

utama)."

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari jalur Ibnu Aliyah, dari Ibnu

'Aun disebutkan, "Telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki
yang membaca surat wakaf tersebut pada sepotong kulit yang merah."

Ibnu Aliyah berkata, "Aku telah membacanya, pada riwayat Ibnu

Ubaidillah bin Umar juga sama seperti itu." Lalu Abu Daud

meriwayatkan sifat surat wakaf Umar dari Yahya bin Sa'id Al
Anshari, dia berkata, "Abdullah bin Humaid bin Abdullah bin Umar
telahmenyalin untukku." Kemudian dia menyebutkan seperti di atas

dan dikatakan, ghoiru muta'otsilin. Muta'alsil artinya menjadikan
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atau mengambil. Kata ta'atstsul artinl,a mengambil pokok harta,

sehingga harta itu seperti miliknya sejak lama.

Syarat penafian menjadikannya sebagai harta pokok,

memperkuat pandangan mereka yang mengatakan bahwa makna

kalimat "mokon dengan cara yang patut" adalah makan dalam arti
yang sebenarnya, bukan mengambil hana wakaf sesuai kadar

pekerjaannya. Demikian meenurut Al Qurthubi. Imam Ahmad
memberi tambahan dalam riwayatnya dari Hammad bin Zaid, dari
Ayyub, dia menyebutkan hadits selen_ekapnya. Hammad berkata,

"Amr bin Dinar berkata bahwa Abdullah bin Umar menghadiahkan

kepada Abdullah bin Sufuan sebagian sedekah l-Imar." Demikian pula
diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari jalur Hammad bin Zaid dari
Umar. Kemudian ditambahkan olehnya (Umar bin Syabah) dari Yazid
bin Harun, dari Ibnu 'Aun, pada bagian akhir hadits ini.

Umar mewasiatkannya kepada Hafshah (Ummul Mukminin)
kemudian kepada para pembesar dari keluarga Umar yang serupa
dengannya dalam riwayat Ubadillah bin Umar yang dikutip oleh Ad-
Daruquthni. Sementara dalam riwayat Ayub dari Nafi' yang dikutip
oleh Ahmad disebutkan, "Berikutnya diurus oleh orang-orang yang

bijak di antara keluarga IJmar." Seakan-akan pada mulanya Umar
mempersyaratkan bahwa yang mengurus adalah orang-orang yang

bijak di antara keluarganya, kemudian dia mewasiatkan untuk diurus
Hafshah. Perkara ini telah dijelaskan oleh Umar bin Syabah dari Abu
Ghassan Al Madani, dia berkata, "Ini adalah naskah tentang sedekah

(akte wakaf) Umar yang berada pada keluarga Umar. Aku telah
menyalinnya huruf demi huruf sebagai berikut:

Ini adalah ketetapan yang ditulis oleh Hamba Allah, Umar,
Amirul Mukminin, tentang Tsamgh (tanah di Khaibar) bahwasanya

tanah itu diserahkan kepada Hafshah selama hidupnya. Dia (Hafshah)

berhak menafkahkan hasilnya di tempat yang dikehendaki Allah
atasnya. Apabila dia meninggal dunia, maka diserahkan kepada orang-
orang bijak dari kalangan keluarganya."
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Saya (lbnu Hajar) katakan, dia menyebutkan syarat seluruhnya

seperti yang telah disebutkan dalam hadits marfu ', kemudian

dikatakan, "Dan 100 u,osoq yang diberikan kepadaku oleh Nabi SAW

bersamaan dengan Tsamgh, sesuai dengan ketentuan yang

diperintahkannya. Jika mau, dia boleh membeli (dengan hasil tanah

itu) budak untuk mengolahnya. Surat ini ditulis oleh Mu'aiqib dan

disaksikan oleh Abdullah bin Al Arqam."

Sama seperti ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud' Kemudian

keduanya sama-sama menyebutkan surat wakaf yang lain, sama

seperti ini. Di dalamnya terdapat tambahan, "Dan disaksikan pula oleh

Shirmah bin Al Akwa' dan budak yang turut disedekahkan." Hal ini

berkonsekuensi bahwa Umar menulis surat wakafnya pada masa

pemerintahannya, karena Mu'aiqib adalah sekretarisnya semasa dia

menjabat sebagai khalifah, dan dalam surat itu juga disebutkan bahwa

dirinya berstatus sebagai Amirul Mukminin. Maka, ada kemungkinan

dia mewakafkan hartanya pada masa Nabi SAW dengan lafazh

tertentu, kemudian dia sendiri yang mengurusnya hingga menjelang

kematiannya dimana dia membuat wasiat dan menulis surat tersebut'

Namun, adapula kemungkinan dia tidak mewakafkan hartanya itu
pada masa Nabi SAW, melainkan dia hanya bermusyawarah dengan

beliau tentang tata-cara wakaf.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari Ibnu Abdil Barr. dari jalur

Malik, dari Ibnu Syihab, dia berkata, "IJmar berkata, b;t 
'311;r-ftislJp,;ii+ iirr k lt )?j.gi* (Jika bukan karena aku

menyebutkan sedekahku kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan

menolaknya'.). Riwayat ini memberi asumsi pada kemungkinan

kedua, yaitu dia tidak melaksanakan wakaf kecuali setelah penulisan

wasiat.

Perkataan Umar ini telah dijadikan dalil oleh Ath-Thahawi bagi

pendapat Abu Hanifah dan Zufar bahwa seseorang boleh mengambil

kembali tanah yang diwakafkannya. Adapun yang menghalangi Umar

untuk tidak mengambil kembali wakafnya adalah dia telah
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menyebutkan kepada Nabi SAW, Umar tidak menginginkan untuk

berselisih dengan Nabi SAW dalam suatu perkara dan setelah itu
menyelesihinya lagi dengan perkara yang lain.

Akan tetapi, hadits di atas tidak mendukung pandangan yang

mereka katakan. Hal ini ditinjau dari dua segi:

Pertoma. sanad hadits itu terputus (munqati'), sebab Ibnu

Syihab tidak hidup satu masa dengan Umar.

Kedua, hadits itu mengandung kemungkinan seperti yang telah

saya sebutkan, dan mengandung kemungkinan pula bahwa Umar

berpendapat wakaf sah dan mengikat kecuali pewakaf

mempersyaratkan untuk mengambil kembali. Pada kondisi demikian,

dia boleh menarik kembali.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari Ali, seperti riwayat di atas.

Akan tetapi, tidak dapat dijadikan hujjah bagi mereka yang

mengatakan bahwa wakaf bukan akad _vang mengikat selama ada

kemungkinan seperti yang telah dikemukakan. Adapun bila
kemungkinan ini dapat dibuktikan sehingga menjadi hujjah bagi
mereka yang memperbolehkan mewakaflian sesuatu dengan dikaitkan
pada perkara tertentu. Pendapat ini terdapat pada madzhab Maliki dan
juga dikatakan oleh Ibnu Suraij, dia berkata, "Manfaat dari wakaf itu
kembali kepada pewakaf untuk waktu tertentu, kemudian kepada ahli
warisnya." Sekiranya perkara yang menjadi kaitan dari wakaf itu ada

pada masa yang akan datang, maka dapat dibenarkan menurut

kesepakatan ulama, seperti apabila seseorang mengatakan, "Aku
mewakafkan harta ini kepada Zaid selama setahun, kemudian kepada

orang-orang miskin."

Hadits Umar pada bab ini merupakan dasar disyariatkannya

wakaf. Imam Ahmad berkata: Hammad (Ibnu Khalid) menceritakan

kepada kami, Abdullah (Al Umari) telah menceritakan kepada kami

dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, ,)US -ziiT re; es* S:ti

; U* fy,:,]' (Sedekah yang pertama 
-yakni 

yang diwakaftan-

dalam Islam adaloh sedekah Umar). Umar bin Syabah meriwayatkan
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dari Amr bin Muadz, dia berkata, jr ligrr '"yr ef Sii 5;aU
ej y a' ,.r,p itr J?:'ts* ,)r:*\t'Jris ,i"L'es* ,o'17qllt (Kami

bertanya tentang v,akof pertamo dalam Islam, maka orang-orong
Muhajirin berkata, 'Sedekah Umar'. Sementara orang-orang Anshar
mengatakan, 'Sedekah Rasulullah SAW'.). Dalam sanad riwayat ini
terdapat Al Waqidi.

Dalam kitab Al Maghazi karya Al Waqidi dikatakan bahwa

sedekah pertama yang diwakafkan dalam Islam adalah tanah-tanah

mukhairiq yang diwasiatkan oleh Nabi SAW, lalu diwakafkannya. At-
Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui ada perbedaan di antara

sahabat dan ulama terdahulu tentang bolehnya mewakafkan tanah, tapi
diriwayatkan dari Syuraih bahwa dia mengingkari wakaf tanah.

Namun, sebagian ulama menakwilkannya. Abu Hanifah mengatakan

bahwa wakaf tanah tidak mengikat. Tapi pendapatnya ini diselisihi
oleh seluruh sahabatnya, kecuali Zufar bin Hudzail."

Ath-Thahawi meriwayatkan dari Isa bin Aban, dia berkata,

"Abu Yusuf memperbolehkan menjual wakaf', kemudian sampai

kepada hadits Umar di bab ini, maka ia berkata, 'Siapa yang

mendengar hadits dari Ibnu 'Aun?' Maka, hadits itu diceritakan
kepada oleh Ibnu Aliyah. Dia berkata, 'Tentang hadits ini, seseorang

tidak boleh menyelisihinya. Sekiranya hadits ini sampai kepada Abu
Hanifah, niscaya dia akan berpendapat sebagaimana kandungannya'.

Sejak itu dia berpegang dengan pendapatnya yang memperbolehkan

menjual wakaf, hingga seakan-akan masalah ini tidak pernah

diperselisihkan."

Meskipun Ath-Thahawi menukil riwayat ini, tetapi dia tetap

membela madzhab Abu Hanifah sebagaimana kebiasaannya. Dia
berkata, "Kalimat pada kisah .Umar 'Tahanlah pohonnya dan

sedekahkan buahnya' tidak bermakna untuk selamanya. Bahkan

mengandung kemungkinan bagi seseorang untuk memilih antara

mewakafkan atau menarik kembali." Namun, penakwilan ini tidak
kuat. tidak ada yang dipahami dari kalimat "Aku mewakafkan"
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kecuali bersifat untuk selamanya, hingga orang yang mengatakannya

menegaskan syarat tertentu (menurut mereka yang memperbolehkan

membuat syarat dalam wakafl. Seakan-akan Ath-Thahawi tidak

menemukan riwayat yang disebutkan di dalamnya, "IYakaf selama

langit dan bumi masih odo".

Al Qurthubi berkata, "Menarik kembali wakaf adalah

menyelisihi ijma' ulama, sehingga pendapat yang

memperbolehkannya tidak perlu diperhatikan. Perkara yang terbaik

bagi merekayangberpendapat demikian adalah seperti yang dikatakan

Abu Yusuf tentang Abu Hanifah, karena dia lebih mengenal Abu

Hanifah daripada yang lainnya."

Imam Syaf i mengisyaratkan bahrva wakaf termasuk perkara

yang khusus bagi pemeluk Islam. Maksudnya, mewakafkan tanah dan

harta tidak bergerak. Dia berkata, "Kami tidak mengetahui yang

demikian itu terjadi padazarnan Jahiliyah."

Hakikat wakaf menurut syariat adalah lafazh yang memutuskan

hak bagi pewakaf untuk menggunakan harta yang diwakafkan dengan

manfaat yang terus-menerus, dan manfaat itu diugunakan dalam

kebaikan.

Pelaiaran vans daoat diambil:

l. Anak boleh menyebut nama bapaknya tanpa menggunakan

rurma panggilan maupun gelar.

2. Boleh menyebutkan penguat wasiat.

3. Wanita boleh mengurus wakaf, meskipun ada laki-laki yang

setaraf dengannya.

4. Boleh menyerahkan kepengurusan wakaf kepada seseorang

yang tidak disebutkan namanya, tetapi disebutkan sifat-sifat

tertentu yang membedakannya.

5. Pewakaf boleh mengurus wakafnya selama belum diserahkan

kepada orang lain. Imam Syaf i berkata, "Sebagian besar

532 - rATgrrL BAARr



6.

sahabat dan generasi sesudahnya telah mengurus wakaf mereka

sendiri."

Bermusyawarah dengan ahli ilmu, pemuka agama dan orang-

orang yang memiliki keutamaan dalam kebaikan; baik urusan

agama maupun dunia.

Orang yang dimintai pendapat, hendaknya memberikan apa

yang terbaik menurut pendapatnya.

Keutamaan yang sangat jelas bagi Umar dan keinginan untuk

mengamalkan firman Allah, "Kamu sekali-kali tidak sampai

kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menaJkahkan

sebagian harta yang kamu cintai. "

Keutamaan sedekah j ariyah.

Pewakaf sah membuat persyaratan atas wakafnya, dan syarat itu
harus diikuti.

Tidak disyaratkan untuk menentukan siapa penerima wakaf.

Tidak ada wakaf kecuali pada harta yang tetap dan manfaatnya

dapat diambil terus-menerus. Tidak sah wakaf berupa harta yang

tidak bermanfaat terus-menerus seperti makanan.

Dalam wakaf cukup menggunakan kata sedekah, baik dia

mengatakan "Aku menyedekahkan harta ini" atau o'Aku

menjadikannya sebagai sedekah", hingga dia menambahkan

kepadanya perkara yang lain, sebab kata sedekah bisa bermakna

penyerahan hak milik atau sekadar memberi manfaat. Apabila

ditambahkan kepadanya sesuatu yang dapat membedakan antara

kedua kemungkinan itu, maka dianggap sah. Berbeda apabila

dikatakan "Saya mewakafkan", sesungguhnya hal ini sangat

tegas mengatakan bahwa pemberian tersebut adalah wakaf.

Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bahwa

wakaf telah dianggap sah apabila seorang berkata "Aku
menyedekahkan harta ini". Pandangan ini berdasarkan pada

lafazh hadits, uMaka Umar menyedekahkannya." Akan tetapi,

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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15.

16.

hal ini tidak dapat dijadikan hujjah berdasarkan penjelasan yang

telah saya kemukakan bahwa dalam hadits itu ditambahkan

kalimat, *Tidak dijual dan tidak dihibahkon". Ada pula

kemungkinan kalimat: "IJmar menyedekahkannya" kembali

kepada buah, yakni Umar menyedekahkan buahnya. Dengan

demikian, hadits ini tidak dapat dijadikan dalil bagi mereka yang

mengatakan bahwa wakaf telah sah hanya dengan mengatakan

"sedekah" tanpa menyertakan keterangan yang lain.

Kemungkinan kedua ini yang dibenarkan oleh Al Qurthubi.

Boleh mewakafkan kepada orang-orang kaya, karena kerabat

dan tamu tidak disyaratkan sebagai orang yang butuh, dan

pendapat ini adalah pandangan yang paling benar dalam

madzhab Syafii.

Pembagi wakaf boleh mempersyaratkan untuk dirinya sebagian

dari wakaf itu, karena Umar mempersyaratkan kepada orang

yang mengurus wakafnya untuk makan dari hasil wakaf menurut

cara yang patut, tanpa mengecualikan apakah pengurus itu
pewakaf sendiri atau orang lain. Hal ini menunjukkan sahnya

syarat tersebut.

Dari hadits ini disimpulkan tentang bolehnya mewakafkan untuk

diri sendiri, dan ini adalah pendapat Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf
dan Imam Ahmad (menurut pendapat yang paling shahih

darinya). Pendapat ini diikuti pula oleh Ibnu Sya'ban (salah

seorang ulama madzab Maliki). Adapun mayoritas mereka tidak

memperbolehkannya. kecuali jika pewakaf menpersyaratkan

untuk dirinya sebagian kecil dari wakaf tersebut, dan tidak ada

kecurigaan bahwa dia tidak ingin mengurangi bagian ahli waris.

Di antara ulama madzhab Syaf i yang berpendapat seperti ini
adalah Ibnu Syurarj dan beberapa ulama lainnya.

Masalah ini telah dibuat dalam tulisan tersendiri oleh

Muhammad bin Abdullah Al Anshari (guru Imam Bukhari). Dia

berdalil dengan kisah Umar, kisah penunggang unta, dan hadits

Anas yang mengatakan bahwa Nabi SAW memerdekakan

17.
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Shafiyah dan menjadikan pembebesan itu sebagai maharnya.

Sisi penetapan dalil dari hadits ini adalah ia telah mengeluarkan
Shafiyah dari kepemilikannya dengan cara memerdekakannya.
lalu mengembalikan kepadanya berdasarkan syarat yang dibuat
sebelumnya. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan
tentang nikah. Muhammad bin Abdullah Al Anshari berhujjah
pula dengan kisah Utsman yang akan disebutkan setelah

beberapa bab.

Ulama yang tidak memperbolehkan mewakafkan untuk diri
sendiri berdalil dengan lafazh hadits pada bab di atas sabbil ats-
t s amor a (Sedekahkan buahnya/hasilnya). Kata s ab b i/ bermakna
menyerahkan kepemilikan kepada orang lain, sementara
seseorang tidak dapat menyerahkan miliknya kepada dirinya
sendiri. Namun, pendapat ini dibantah bahwa perkara itu bukan
sesuatu yang mustahil, larangan tersebut hanya karena tidak ada
manfaatnya. Sementara dalam masalah wakaf, manfaat dari
perbuatan itu tetap ada, karena pemberian seseorang untuk
dirinya sendiri dalam rangka sedekah biasa berbeda dengan
pemberiannya untuk dirinya sendiri dalam rangka wakaf.
Mereka (kelompok yang melarang) berhujjah pula bahwa
indikasi hadits pada bab ini adalah Umar mempersyaratkan pada
pengurus wakafnya untuk makan sesuai dengan pekerjaannya.
Oleh sebab itu, dia melarang mengambil sebagian dari harta itu
untuk dirinya sendiri. Sekiranya kisah ini dapat dijadikan dalil
tentang bolehnya wakaf untuk diri sendiri, tentu Umar tidak
melarang dirinya untuk mengambil hasil wakafnya. Seakan-akan
dia mempersyaratkan suatu perkara untuk dirinya yang apabila
dilakukan, niscaya dia berhak mendapatkan imbalannya.

Argumentasi ini didasarkan pada pandangan paling kuat di
antara para ulama bahwa apabila pewakaf tidak
mempersyaratkan imbalan tertentu untuk pengurus wakaf, maka
pengurus wakaf boleh mengambil imbalan tertentu sesuai
pekerjaannya. Apabila pewakaf mempersyaratkan untuk dirinya
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sendiri mengurus wakafnya dan mempersyaratkan pula upah

atas pekerjaannya, maka perkara ini diperselisihkan di kalangan

ulama madzab Syaf i. Contohnya, seseorang yang berasal dari

bani Hasyim, apabila menjadi pengurus zakat, maka apakah dia

boleh mengambil bagian yang ditetapkan untuk pengurus zakat?

Pendapat paling kuat memperbolehkannya. Pandangan ini

didukung oleh hadits Utsman yang akan disebutkan pada bab

berikut.

18. Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya mewakafkan kepada

ahli waris di saat seseorang akan meninggal dunia. Jika jumlah

wakaf itu melebihi sepertiga harta warisan. maka dibatalkan.

Namun, bila tidak melebihi maka dapat dilaksanakan. Ini
merupakan salah satu dari dua riw'ayat yang dinukil dari Imam

Ahmad. Sebab, Umar menetapkan kepengurusan wakafnya

kepada Hafshah, padahal Hafshah adalah ahli warisnya,

sementara Umar telah menetapkan bagi orang yang mengurus

warisannya boleh memakan wakaf itu. Akan tetapi, dibantah

bahwa wakaf Umar terjadi pada masa hidup Nabi SAW, dan

yang diwasiatkan oleh beliau hanya syarat untuk kepengurusan

wakaf.

19. Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa jika pewakaf

mempersyaratkan imbalan tertentu untuk pengurus wakaf, maka

dia boleh mengambilnya. Adapun jika tidak dipersyaratkan,

maka tidak boleh mengambil imbalan dari wakaf kecuali dirinya

masuk kategori orang yang berhak menerima wakaf, seperti:

fakir atau miskin.

20. Hadits ini menjadi dalil tentang tidak bolehnya mengaitkan

wakaf dengan perkara tertentu, karena kalimat "Tahanlah

pokoknya" bertentangan dengan pembatasan masa berlakunya

wakaf itu. Namum, dari Imam Malik dan Ibnu Syuraij

disebutkan bahwa yang demikian itu diperbolehkan. Mereka

berdalil dengan redaksi hadits "tidak dijuaf' bahwa wakaf itu
tidak dapat dipindahtangankan. Sementara dari Abu Yusuf
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21.

22.

dikatakan, "Apabila syarat yang dibuat oleh pewakaf

menghilangkan manfaat wakafnya, maka harta yang diwakafkan

boleh dijual, kemudian harganya digunakan pada hal-hal lain

dan tetap dinyatakan sebagai wakaf seperti sebelumnya'

Demikian pula jika dipersyaratkan untuk dijual dan dianggap

bahwa memindahkan wakaf itu ke tempat lain adalah lebih

baik."

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya mewakafkan harta

yang belum dibagi, karena 100 bagian yang menjadi milik Umar

di Khaibar belum dibagi-bagi.

Hal yang berkaitan dengan penaklukan Khaibar akan dijelaskan

pada pembahasan tentang peperangan.

30. Mewakalkan Tanah untuk Masjid

U'it G;:L iiv ;flr l r:i:.', ci'+ :Jrs x-L)r .,+ 
""

f i' & l' J;r?f A,o,; hr ',f 'ly' ;u'*.a, sie )#, e. u ;u'r' Au
\/,'h

.1' Jl )l *:i w
2774. Dari Abdu Shamad. dia berkata: Aku mendengar dari

bapakku, Abu Ath-Thayyah telah menceritakan kepada kami. dia

berkata: Anas bin Malik RA telah menceritakan kepadaku, "Ketika

Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau memerintahkan

(membangun) masjid seraya bersabda, 'Wahai boni Najjar,

tetapkanlah untukku hargo kebunmu ini!' Meteka berkata, 'Tidak,

demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah'."

...'. .?
-rl i:,rJ^Jl

z\)nri)
*'t
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Keteranean Hadits:

Ulama tidak berselisih pendapat tentang pensyariatan wakaf,

baik mereka yang mengingkari maupun yang menafikannya, hanya

saja pada sebagian harta yang belum dibagi terdapat kemungkinan

perbedaan pendapat bagi sebagian ulama madzhab Syaf i. Ibnu Rif ah

berkata, "secara zhahir wakaf harta yang belum dibagi pada sesuatu

yang tidak mungkin dimanfaatkan tidak sah, sementara Ibnu Shalah

menyatakan bahwa yang demikian itu sah sampai mempengaruhi

bagian yang belum diwakafkan, namun pendapatnya ini mendapat

tanggapan."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Barangkali Imam Bukhari

bermaksud membantah mereka yang memperbolehkan wakaf khusus

untuk masjid. Seakan-akan dia mengatakan bahwa wakaf tanah pada

hadits tersebut telah dilaksanakan, lalu dibangun masjid di atas tanah

tersebut. Maka, hal ini menunjukkan bahwa sahnya wakaf tidak

khusus pada masjid. Sisi penetapan dalil dari hadits pada bab ini

adalah bahwa mereka yang mengatakan 'Kami tidak memintq

harganya kecuali kepada Allah' seakan-akan menyedekahkan tanah

tersebut. Maka, akad wakaf telah sah sebelum dibangun masjid. Dari

sini disimpulkan bahwa orang yang mewakafkan tanah untuk

pembangunan masjid, maka wakafnya sah sebelum pembangunan

masjid dimulai." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pandangan ini

nampak dipaksakan.

*\. (untuk masjid). Di dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan .u.Jr sQ (untuk pembangunan masjid). Hadits ini akan

diterangkan pada pembahasan tentang hijrah.
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31. Mewakalkan Hewan Ternak (Dowabb), Kuda (Kura), Barang
('Uruclh) dan Harta Benda (Shamit)

zJ
cla. 7:'- VU

a/. re
) , o'- if'[(.Jl)u

'..tu 
tr5rir

Az-Zufui berkata tentang seseorang yang memberikan 1000

dinar di jalan Allah, dan menyerahkannya kepada budak miliknya
yang berprofesi sebagai pedagang untuk diperdagangkan, lalu
menetapkan keuntungannya sebagai sedekah terhadap orang-orang
miskin dan kaum kerabat. Apakah laki-laki itu boleh makan sedikit
dari keuntungan 1000 dinar tersebut, dan bagaimana pula jika dia
tidak memberikan keuntungannya sebagai sedekah untuk orang-orang
miskin? Dia menjawab, "Tidak ada hak baginya untuk makan dari
keuntungannya."

1' ts e'4 {', ,*'S*'1" oi l4z?nt q, ; it,f
'# +!",>'* r ta?'Fl. *i y iu' & )t'l ;; t^tbLi

,Wt:i-'oi'rL,') f \t -* it J;.,'JC ,tU: ti$j ti fi
J,ls* €.,t'; \j t14 V,iw

2775. Dari Ibnu Umar RA bahwasanya Umar membawa
(seseorang) di atas unta miliknya di jalan Allah, unta itu diberikan
kepadanya oleh Rasulullah SAW, maka dia membawa seorang laki-
laki di atasnya. Kemudian dikabarkan kepada Umar bahwa orang yang

dia serahi wakaf itu hendak menjualnya. Umar bertanya kepada

*t'qr;1t'Jc')
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Rasulullah untuk membelinya, maka beliau bersabda, "Jang,an engkau

membelinya, dan jangan engkctu mengambil kembali sedekahmu."

Keterangan:

Judul bab dibuat untuk menjelaskan wakaf harta yang bergerak.

Kata kura' adalah nama untuk seluruh jenis kuda. Penyebutannya

sesudah hewan ternak termasuk gaya bahasa menyebutkan kata yang

khusus sesudah kata yang umum. kata 'urudh adalah nama untuk

semua jenis barang, kecuali harta yang digolongkan sebagai alat tukar.

Sedangkan kata shamit (harta yang berupa benda mati), yakni selain

harta yang hidup seperti hewan. Adapun yang dimaksud alat tukar

adalah emas dan perak. Sisi penetapan masalah ini dari hadits di atas

tercakup pada kisah kuda milik Umar. Dalam kisah itu menerangkan

sahnya mewakafkan harta yang bergerak, maka dimasukkan di

dalamnya seluruh jenis harta yang bergerak selama didapatkan syarat-

syarat wakaf, yaitu tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan, tapi

boleh dimanfaatkan. Adapun pemanfaatan sesutau itu sesuai dengan

jenisnya.

C\ *ttr'SAj plz-Zuhri berkata... dan seterusnya). Ini adalah

pandangan Imam Az-Zrfiri yang memperbolehkan hal seperti itu.

Pernyataan ini telah dinukil darinya oleh Ibnu Wahhab dalam kitabnya

Al Mtruaththa'dari Yunus. dari Az-Zulri.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah

Umar yang menyerahkan kudanya di jalan Allah, lalu dia

mendapatinya sedang dijual. Hal itu telah dijelaskan pada pembahasan

tentang hibah. Sikap imam Bukhari ini dikritik oleh Al Ismaili seraya

berkata, "Dia tidak menyebutkan dalam bab ini kecuali atsar d^ti Az-

Zr*ri dan hadits tentang kisah Umar yang menyerahkan kudanya di

jalan Allah. Sementara otsar Az-Zulvi menyelisihi apa yang telah

disebutkan tentang wakaf yang diperkenankan Nabi SAW kepada

Umar, yaitu menahan pokoknya dan memanfaatkan hasilnya.

Sementara harta yang berupa benda mati hanya dapat dimanfaatkan
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zatnya apabila digunakan langsung. Hal seperti ini tidak termasuk

mewakafkan pokok dan memanfaatkan hasilnya. Bahkan. yang

diperkenankan untuk diwakafkan adalah sesuatu yang memberi
manfaat berkesinambungan, seperti buah, tumbuhan, dan mata air.

Adapun sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan

menggunakan zatnya secara langsung tidak dapat dimanfaatkan."

Demikian pernyataan Al Ismaili secara ringkas. Jawaban

terhadap kritikan adalah bahwa pembatasan manfaat harta yang

berupa benda mati pada apa yang dia katakan tidak dapat diterima.
Bahkan mungkin memanfaatkan harta yang berupa benda mati dengan

cara mewakafkan manfaatnya, seperti mewakafkan perhiasan untuk
wanita, dimana para wanita dapat memakainya, tetapi tidak untuk
dimilikinya. Hal ini termasuk mewakalkan pokoknya dan
memanfaatkan hasilnya, yaitu dengan memakainya saat ada

kebutuhan.

32. Nafkah untuk Pengunrs Wakaf

Y :Ju
,

*Ps .t1'ir, lj

a.
. r. . Ot,

-Ja t n-L9
l-Jj

tl' . --.a
grr-r {r3J

J\

4I}l & r' J;,lf a ii,r

x.-'s; v

. .. '-.o.t 1r.
$f) oJ.P €..' f
rral ,qti'*
.li* i-*o

2776. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Warisanku tidak dibagi, baik berupa dinar mqupun dirhom. Apa
yang aku tinggallcan -setelah naJkah istri-istiku dan biaya para
pekerj aku- odalah se dekah. "

L?r';L'oil#ht q, * it,f,
.:itt1 J'# .* **'Fi:t
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2777. Dari dari lbnu Umar RA, "Sesungguhnya Umar

mempersyaratkan pada wakafnya bah'*'a orang yang mengurusnya

boleh memakan dan memberi makan sahabatnya tanpa menjadikan

sebagai harta miliknya."

Keterangan Hadits:

Dalam riwayat Al Hamawi disebutkan "Nafkah Sisa Wakaf',

tapi versi pertama lebih tepat, karena Imam Bukhari menyebutkan

hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW, "lVarisanku tidak dibagi, baik

berupa dinar tnaupun dirham. Apa yang aku tinggalkan 
-setelah

naftah istri-istriku dan biaya para pekerjaku- adqlah sedekah",

yang menunjukkan disyariatkannya memberi upah pengurus wakaf.

Adapun yang dimaksud dengan kata "pekerja" pada hadits ini adalah

pengelola tanah, buruh upahan dan yang sepertinya, atau mungkin
juga khalifah sesudah Nabi SAW. Sedangkan mereka yang

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "pekerja" adalah penggali

kubur beliau, telah melakukan kekeliruan,

Laa taqtasim arlinyajangan dibagi. arau bisa juga berarti tidak

dibagi. Ivlakna kedua ini lebih masyhur, karena lebih sesuai dengan

hadits Aisyah dan selainnyayangmenyatakan bahwa Nabi SAW tidak

meninggalkan harta warisan..

Apabila maksud'Jangan dibagi" adalah beliau tidak memastikan

tidak akan meninggalkan sesuatu, maka bisa saja beliau meninggalkan

warisan. Oleh karena itu. beliau melarang mereka untuk membagi

harta peninggalannya seandainya harta itu ada.

Dalam sabda beliau disebutkan kalimat "ahli wqrisku". Mereka

dinamakan demikian berdasarkan asalnya, yaitu termasuk ahli waris.

Hanya saja mereka terhalang untuk mendapatkan warisan karena dalil

syari', yaitu sabda beliau: iS:t'-l tS'j S Jj'i 1 (Komi tidak diwarisi,

apo yong kami tinggalkdn adalah sedekah). Penjelasan hadits ini akan

disebutkan pada pembahasan tentang seperlima harta rampasan

perang.
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Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar

tentang wakafnya Umar secara ringkas sebagaimana yang telah

dijelaskan sebelumnya. Sikap Imam Bukhari ini kembali dikritik oleh

Al Ismaili bahwa yang akurat dari Hammad bin Zaid, dari A1yub, dari

Nafi' hanya menyebutkan Umar, serta tidak mencantumkan Ibnu

Umar. Kemudian dia menyebutkannya pula dari jalur Sulaiman bin

Harb, dan dari sejumlah periwayat, dari Hammad.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Imam Bukhari telah

meriwayatkarlnya dari Qutaibah, dari Ibnu Umar, sementara Qutaibah
tergolong pakar hadits. Di samping itu, dia diikuti oleh Yunus bin

Muhammad yang menukil dari Hammad bin Zaid, seperti dikutip

melalui sanad yang maushul oleh Imam Ahmad secara panjang lebar.

Diriwayatkan pula dengan sanad yang moushul olehYazidbin Zurai'

dari Ayyub, sebagaimana dinukil oleh Al Ismaili. Al Humaidi berkata,

"Aku tidak mendapatkan jalur riwayat Qutaibah dalam Shahih

Bukhari." Akan tetapi, hal ini merupakan bentuk (kategori)

ketidaktelitiannya, karena riwayat yang dimaksud tercantum dalam

semua naskah Shahih Bukhari.

33. Apabila Seseorang Mewakalkan Tanah, Sumur atau

Mempersyaratkan untuk Dirinya Sama Seperti Bagian Kaum
Muslimin

Jui :t:n: i.1 a:.^;1 Af ?f ri1 iKi ,lr, 'uJ G"tit

|*A,r oy ,\4r'i y', ,f 
" 

'Jl::',sl :e,6. q :;:!'r*u.
g)il.,* * ,t', u'^rri|3 U.t "f*t .,? A 

".,)i g'st.

l' j" )1i ?u'
Anas mewakafkan sebuah tempat tinggal, maka bila dia datang,

dia menempatinya.
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Az-Zubair menyedekahkan tempat tinggalnya dan berkata

kepada anak-anak perempuannya yang dicerai oleh suaminya,

"Hendaklah tinggal (padanya) tanpa mendapatkan mudharat dan tidak

berbuat mudharat. Apabila telah mendapatkan suami, maka tidak ada

lagi hak untuknya."

Ibnu Umar memberikan bagiannya pada tempat tinggal Umar

sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang membutuhkan di antara

keluarga Abdullah.

.c'c,. c. I o. .-.. o 1c, '-.cl- c. i .", 1',y-"Sr y g\'* JA\ c-.-i f "^;i f *\ j.'*i rrr; Jur

.ar fi::i iJs':'#''J'.\i',*; .+ ^t?nr oy, akL'oi

ri o#'et ,*') 9t \t'J:" 4,;t*i"t1 ,**i't'1

\q!fr ,lt;Jlr fr *r', * ; i,Sv'^.r', qE ir * it'J;,
ils t^ii* ,:oLit *;*it'#';* ; ils fi r;lx'J;J-t

,'kt "ui 4) a ,b7g \ ,:, q. -,*'Js': .lu e};U
'FJ e-0'* ,;*,t',.,.rrSr ^)i -G')

2778. Abdan berkata: Eepakku telah mengabarkan kepadaku

dari Syu'bah, dari Ishaq, dari Abu Abdunahman bahwa Utsman RA

(ketika dikepung) muncul kepada mereka dan berkata, "Aku

memohon kepada kalian atas nama Allah, dan aku tidak memohon

kecuali kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Bukankah kalian

mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menggali

ruumah,3 maka baginya surga'. Maka, aku juga menggalinya?

Bukankah kalian mengetahui bahwa beliau bersabda, 'Barangsiapa

menyiapkan pasukan di masa sulit, maka baginya surga'. Maka, aku

juga menyiapkannya?" Dia berkata, "Mereka pun membenarkannya

atas apa yang dia katakan." Umar berkata tentang wakafnya, "Tidak

I Nama sebuah mata air.
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mengapa bagi yang mengurusnya untuk makan (darinya)." Dan,

terkadang yang mengurus wakaf itu adalah pemberi wakaf itu sendiri

dan terkadang pula orang lain, maka itu adalah perkara yang luwes

bagi semuanya.

Keterangan Hadits:

Judul bab ini dibuat untuk menjelaskan seseorang yang

mempersyaratkan untuk dirinya bagian dari manfaat harta yang dia

wakafkan. Sebagian ulama memberi batasan bahwa yang demikian itu
diperbolehkan jika manfaat wakaf itu bersifat umum, seperti yang

telah dijelaskan.

1'j Wr-l til ouK \rS "gt .A'tft (Anos mewaka/kan sebuah

tempat tinggal, makn bila dia datang, dia menempatinya). Anas yang

dimaksud adalah Anas bin Malik. Atsar ini telah disebutkan dengan

sonad yang maushul oleh Al Baihaqi dari jalur Al Anshari: Bapakku

telah menceritakan kepadaku dari Tsumamah, dari Anas, bahwa dia

mewakafkan tempat tinggalnya di Madinah. Maka jika dia

melaksanakan haji dan melewati Madinah, dia pun tinggal di tempat

itu. Hal ini sesuai dengan pandangan yang telah disebutkan dari para

ulama madzhab Maliki, yaitu bolehnya mewakafkan tempat tinggal
dan mengecualikan tempat tertentu untuk dirinya.

4'-p \t a:rbi P 'fu ti nitl.'j, at)i';"JJ'Jts: oss* i.|t O:Ui

'* q'}.n' g:i*r,.:ii, r bti' fa, - i,n o i, *u ny, dn t ol, t on t e mp at

tinggalnya dan berkota kepada anak-anak perempuannya yang

dicerai oleh suaminya, " Hendaklah tinggal (padanya) tanpa

mendapatkan mudharat dan tidak berbuat mudharat. Apabila teloh

mendapatkan suami, mako tidak ada lagi hak untuknya."). Atsar ini
disebutkan melalui sanad yang maushul oleh Ad-Darimi dalam

Musnad-nya dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, [';'1!'S;a ].l1r'tti

!.6 q:s':t'*u.tt': ,Lr'j 13 +'jtj Lq ) ,o:i ob rl"b (Bahwosanya

Az-Zubair menjadikan tempat tinggalnya sebagai sedekah terhadap
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anak-anqknya; tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwarisi, tapi
unluk mereka yang diceraikan oleh suantinya di antaro anak-anak
perempuannya). Lalu dia menyebutkan sama seperti di atas. Pada

sebagian naskah disebutkan , f.U. q fai antara istri-istrinya). Redaksi

ini dibenarkan oleh sebagian ulama mutaakhirin. akan tetapi mereka

telah keliru karena hal itu tidak sesuai dengan kenyataan yang

sebenarnya.

|e.;1' f )1 ,t?at qt).,r{ .e f q'^:*"i "p it',h:
(lbnu Umar memberikan bagiannya pada tempat tinggal (Jmar

sebagai tempat tinggal bagi orang-orong yang membutuhkan di
antara keluarga Abdullah bin Umar). Ibnu Sa'ad menyebutkannya

melalui sanad yang mqushut, 'r-31i 13 L8 'l -;';+ ost4 g1;5 aii

(Sesungguhnya dia menyedekahkan tempat tinggalnya sebagai wakaf;
tidak dijual dan tidak dihibahkan).

€i ..Lfi-+'561 plOaan berkata... dan seterusnya). Demikian

yang disebutkan oleh semua periwayat. Abu Nu'aim berkata, ,,Dia

menyebutnya dari Abdan tanpa menyebutkan periwayatyangdia nukil
darinya." Riwayat ini sendiri telah disebutkan melalui sanad yang
maushul oleh Ad-Daruquthni, Al Ismaili dan selain keduanya melalui
jalur Al Qasim bin Muhammad Al Marwazi dari Abdan.

Abu Ishaq yang disebutkan dalam sanad hadits ini adalah Abu
Ishaq As-Subai'i, sedangkan Abdurrahman adalah Abdunahman As-
Sulami. Ad-Daruquthni berkata, "Hadits ini telah dinukil sendirian
oleh Utsman (bapaknya Abdan) dari Syu'bah, dan telah terjadi
perbedaan di antara para periwayat yang menukil dari Abu Ishaq. Zaid
bin Abi Unaisah meriwayatkan dari Abu Ishaq, sama seperti riwayat
di atas, sebagaimana dikutip oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i.
Sementara Isa bin Yunus meriwayatkan dari bapaknya, dari Abu
Ishaq, dari Abu Salamah, dari Utsman, sebagaimana dikutip oleh An-
Nasa'i pula. Riwayat Abu Isa diikuti oleh Abu Quthn dari Yunus,
sebagaimana dinukil oleh Imam Ahmad.

546 - FATIII'L BAARI



Saya (lbnu Hajar) katakan, keberadaan Utsman (bapaknya

Abdan) yang menukil sendirian tidak mempengaruhi akurasi hadits
ini, karena dia adalah periwayat yang tsiqah (terpercaya). Sementara
kesepakatan antara Syu'bah danzaid bin Abi Unaisah dalam menukil
riwayat seperti itu lebih kuat daripada kesendirian yunus dalam
menukil dari Abu Ishaq. Hanya saja keluarga seseorang lebih
mengetahui keadaan orang itu daripada orang lain. Dengan demikian,
terjadi kontradiksi di antara faktor yang mendukung keorisinilan suatu
riwayat. Maka, barangkali Abu Ishaq menukil hadits ini melalui dua
jalur periwayatan.

'"#; 

"* 
(ketika dikepung).Maksudnya, ketika dia (Utsman

bin Affan) dikepung oleh orang-orang Mesir yang mengingkari
perbuatannya mengangkat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Kisah
ini sangat masyhur. Dalam riwayat An-Nasa'i dari jalur Zaid bin Abi
Unaisah disebutkan, 'id-jb J]tb pri )dlr gt1:!5 eLW; e
(Ketika utsman dikepung di rumohnya dan orang-orong berkumpur,
maka dia berdiri dan menampakkan dirinya kepada mereka)

&r fi .u.I1 pl*u memohon kepada kalian atas nama Allah).

Dalam riwayat Al Ahnaf dari An-Nasa'i disebutkan, I Sl' lu, 
'€i5;i

*\idt,(Aku memohon kepada knlian atos nama Allah yang tidak ada

sesembahan kecuali Dia). Kemudian At-Tirmidzi dan An-Nasa'i
menambahkan dari riwayat Tsumamah bin Hazm, dari Utsman, 'i':,.;J;t

iy-)l1 ht pltu memohon kepadamu otos nama Altah dan Islam).

tiil'* ",F (Barangsiapa menggali ruumah).Ibnu Baththal

berkata, "Ini adalah kekeliruan sebagian periwayat, karena yang
dikenal adalah bahwa Utsman membelinya dan bukan menggalinya.',
Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian yang masyhur disebutkan dalam
riwayat. At-Tirmidzi meriwayatkan dari riwayat Zaid bin Abi
Unaisah, dari Abu Ishaq, * rl qO ,14'A'6"""r) ;;i,"Ji o';t;t|y
(Bukankah kalian mengetahui bahwa ruumah tidak boleh diminum
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(tirnya kecuali dibeli). Akan tetapi kekeliruan yang dimaksud tidak

jelas, karena Al Baghawi meriwayatkan dalam kitab Ash-Shahabah

dari jalur Bisyr bin Busyair Al Aslami, dari bapaknya, dia berkata, 6j

u\3'A iA * :y E q f1y\si ,it rl$",' 1{f' o')7@'i:
ra_bit e. f,W *',. n n' C* U'u|:rut\t$'g e,.us,
6,r;-3ti a,a ilr ,f t or;i, U.t'gls l1? d,q.\ d. d yt'J'r't U i|,ut

u; ki ;,,Hi,lut su::o i' ,b'4' G1'j ,f't) /i'4,t*,
';;JJ.J) q;+ n,jd ,F ,i6 tij 'i* lXrrika ksum Muhajirin datang

ke Madinqh, mereka mengingkari (sedikitnya) air. Sementara seorang

lakiJqki dari bani Ghifar memiliki mata air yang disebut ruumah, dia

menjual setimba air dengan harga I mud (makonan). Maka Nabi SAW

bersabda kepadanya, 'Maukah engkau meniualnya dengan (imbalan)

mata air di surga?' Orang itu berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku dan

keluargaku tidak memiliki (harta) selain ini'. Hal itu sampai kepada

Utsman RA, maka dia membelinya dengan harga 35.000 dirham.

Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Apakah engkau

memberikan kepadaku apa yang engkau tetapknn kepadanya?' Nabi

SAW bersabda, 'Benar'. Dia berkata, 'Aku telah memberikan kepada

kaum muslimin'). Meskipun pada mulanya adalah mata air, tetapi

tidak ada halangan bila Utsman menggalinya menjadi sumur; dan

barangkali mata air itu mengalir ke suatu sumur, lalu Utsman

meluaskannya dan memperbaikinya. Oleh sebab itu, penggalian

tersebut dinisbatkan kepadanya.
',a . t lo, i
JU Q eg:6 (mereka membenarkannya apa yang dia katakan).

Dalam riwayut Sha'sha'ah bin Muawiyah At-Taimi, dia berkata. J-if

# a'*A ,b rlplt ,'J\it'eP3 ;.ljt: iu4 ,* J\";|aLi'$')it;i
((ltsman mengirim utusan saat dia terkepung kepada Ali, Thalhah,

Az-Zubair dan selain mereka untuk mengatakan 'Datanglah besok',

maks dia pun menampakkan diri kepada mereka). Lalu disebutkan

hadits dengan panjang lebar sebagaimana dinukil oleh Saif.
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An-Nasa'i dari jalur Al Ahnaf bin Qais bahwa yang

membenarkan perkataan itu adalah Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Az-

Z;ubair dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Lalu AGTirmidzi menambahkan

dalam riwayatnya dariZaidbin Abi Unaisah, dari Abu Ishaq, l,il5 J6

lr ei;i; ;i ,irq 4i |&3 
- 
o n' ..p a' 'J'y3'J\i';at t q *ry o1

6 ,r1S \i1i:')t g-b':i"Q @rtont oh kalian mengetahui bahwa Hira

ketika berguncang, maka Nabi SAW bersabda,'Tenanglah, wahai

Hiro! Tidak ada yang di atasmu kecuali seorong nabi atau shiddiq

atau syahid?. Mereka berkota, 'Benar'.). Hal ini akan disebutkan

nanti dalam hadits Anas dalam pembahasan tentang keutamaan

Utsman.

Dalam riwayat Zaid disebutkan juga tentang [mata air) ruumah,

J-irr t''r'}$ 4.q;:@ qx:t, f.rlv.-. UF|A e (ridak

boleh diminum darinya kecuali dengan harga (dibeli), maka aku

membelinya lalu memberikannya kepada orang-orang mil<sin, orang-

orang kaya dan orang-orang dalam perjalanan [ibnu sabiQ.

An-Nasa'i menambahkan dari jalur Al Ahnal dari Utsman,

"Beliau bersabda, |!) 6?b ,#.4Y &, gadikanlah ia untuk

diminum oleh kaum muslimin, dan bagimu pahalanya). " An-Nasa'i

juga menambahkan, 6t:ri rt; lit (Dan dia menyebuthan beberapa

perkora yang lain). Di antara perkara yang dimaksud adalah yang

tercantum dalam riwayat Tsumamah bin Huzn, irr:;,ir oi'o't-,',lf'S;

i6fr-f lri lt 
'r;Jj,}* i,'&i io &' & l' J'b3'J\it *u,"b

'jJi"oi g"#'?'t' €,i ,d_6 /i'r, q:"*'i r*i' eq *t*".lr
4 (A"mnkoh kslian mengetahui bahwa masjid telah sempit untuk

menampung jamaahnya, maks Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa yang

[bersedial membeli tanah keluarga fulan don menambahkannya ke

masjid, niscaya [diberi imbalanJ yang lebih boik darinya di surga?

Maka, aku membelinya dengan hartaku sendiri, lalu kamu hari ini
melarangku untuk shalat di sana.). Ibnu Ishaq bin Rahawaih, Ibnu
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Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari jalur Abu Sa'id (mantan budak Abu

Sa'id), meriwayatkan yang serupa dari utsman tentang kisah

pembunuhan Umar.

Kemudian An-Nasa'i meriwayatkan dari riwayat Al Ahnaf bin

Qais, dari Utsman. uil ;;*3 *r')i di ;;r+.rir.ijr i'ff

(sesungguhnya dia membelinya dengan harga 20.000 atau 25.000).

Lalu ditambahkan sehubungan dengan pasukan pada masa-masa sulit,

J$t'l':'l* t:tor" I ,r- "#H (Aku menyiapkan mereka hingga

mereka tidak kekurangon pengikat dan tidak pula tali kekang). Dalam

riwayat At-Tirmidzi dari hadits Abdurrahman bin Habbab As-Sulami

dinyatakan bahwa dia menyiapkan untuk mereka 300 unta. Dalam

riwayat Ahmad dari hadits Abdurrahman bin Samurah disebutkan, aii

'r';i'* .b e] y i' .* 4' f e# Y,'i e. 
'e-' 

,-au',e

i4t'Ji J-;s';t' ot-;L db 6 , '*3 Ci; ir' * /tJut a'J.,Jist

(Sesungguhnya dia datang membawa I000 dinar di pakaiannya, lalu

menumpahkannya di paha Nabi SAl|t ketika menyiapkan pasukan

pado masa-maso sulit, maka beliau bersabda, 'Tidak ada [mudharatJ

bagi Utsman atas opa yang dia kerjakan sesudah hari ini'.).

Asad bin Musa meriwayatkan dari riwayat mursal Qatadah, J'i

:'.Jt e6'i|;"*|) # ji e'o$t (Utsman memberikan 1000 ekor

unta dan 70 ekor kuda kepada pasukan pada mqsa-masa sulit).

Sementara dalam riwayat Abu Ya'la dari jalur lain yang lemah

dikatakan, +t ze':i il*LuuL;W ((Itsman datang membawa 700

uqiyah emas). Lalu dalam riwayat Ibnu Adi melalui sanad yan_g

sangat lemah dari Huzaifah disebutkan, lri,Lt &') ^lb 
lU' i,J; nlr'Ol

:6-) ili 6.'#)|Wa';;lt f e.t:ttr;i, lsesungguhnya Nabi SAW

minta bantuan (ltsman dalam menyiapkan pasukan pada masa-masa

sulit, maka dia datang membawa 10.000 dinar).

Barangkali yang diberikan oleh utsman adalah 10.000 dirham,

maka terjadi kesesuaian antara riwayat Abdurrahman bin Samurah
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yang menyamakan nilai tukar I dinar dengan 10 dirham. Perkara lain

yang disebutkan oleh Utsman adalah keterangan yang terdapat dalam

riwayat Abu Salamah bin Abdurrahman dari Utsman, sebagaimana

dikutip oleh Ahmad dan An-Nasa'i, ?nr otl yt'j*; y bt ilrr ll:;i

ir-;& '.t-i- oi,a'l airr ij oji i,S'tr- or*')t q 
?y" &) ^)b (Aku memohon

atos nama Alloh terhadap seseorong yang menyalcsikan Rasulullah

SAW pada hari baiat Ar-Ridhwan, dimana beliau bersabda,'lni
tangan (untuk) Allah dan tangan yang ini (untuk) Utsman'.).

Penjelasannya akan disebutkan pada keutamaan Utsman dalam hadits

Ibnu Umar.

Perkara lain yang juga disebutkan oleh Utsman adalah

keterangan yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Tsumamah

bin Harb dari Utsman bahwa dia berkata, A' & *t'l'y,:ttiiFiX i
i-;,rir-i \rb',ltt F,€3ali.'f.i;*lrt ^#; ,*"t't *'t y

(Bukankah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah

menikahkanku dengan dua orang putrinya secora bergantian, beliau

ridha kepadaku dan ridha mengenai diriku? Mereka berkata,

"Benar."). Di antaranya pula apa yang diriwayatkan oleh Ibnu

Mandah dari jalur Ubaid Al Humairi, dia berkata, Li i|lul'ot*l'ri'pt

,F;';..s';d,l?.,J'k-;u"ilo n' & l' jh'd* r;( .iirr ':):rui zub

'{ :Jwi ra;it1 tl--rr e,* r.r :jr,Ei LSu. irii sa$i yr&
(Utsman menampakkan diri dan berkata, 'Wahai Tholhah! Aku

memohon kepadamu atqs namo Allah, tidakkah engkau mendengar

Rasulullah SAI{ bersabda, 'Hendaklah setiap salah seorang antora

kalian mengambil tangon teman dudulcnya'. Lalu beliau mengambil

tanganku dan bersobda, 'lni adalah teman dudukku di dunia dan

akhirat?' Dia berkata, 'Benar'.). Sementara dalam riwayat Hakim di

dalam kitab At Mustadrakdari Aslam disebutkan, 
'J6'*|P 

b(*L oi

'i5 ;J\i rF eW or.:r"ot,'*i !o h' ,{* Ut ,lri\t Fxi ,a:,il.l.

(Sesungguhnya Utsman ketika dikepung berkata kepada Thalhah,
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'Apakah engkau ingat ketika Nabi SA[f bersabda, 'Sesungguhnya

(Jtsman adalah temanku di surga? ' Dia menjawab, 'Benar'.).

Pada hadits ini terdapat beberapa faidah. di antaranya:

Pertama, keutamaan yang sangat jelas bagi Utsman RA.

Kedua, boleh bagi seseorang mengucapkan keutamaannya

apabila dibutuhkan demi menolak mudharat atau mendapatkan

manfaat. Hanya saja yang demikian itu tidak disukai jika dimaksudkan

untuk keangkuhan dan membanggakan diri.
.2. . r,)'t',*fi') e'y- Jv: ((Jmar berkatq tentangwaka.fnya). Hal ini telah

air.Uuttun puau tiga bab terdahulu. Al Ismaili dan selainnya

mengklaim bahwa dalam hadits di bab ini tidak ada keterangan yang

sesuai dengan judul bab kecuali atsar dari Anas. Namun, tidak

demikian, karena semua yang disebutkan oleh Imam Bukhari sesuai

dengan judul bab. Adapun kisah Anas. hubungannya sangat jelas

dengan judul bab. Sementara kisah Az-Zubair dapat ditinjau dari sisi

apabila anak perempuan itu masih perawan dan diceraikan oleh

suaminya sebelum bercampur, maka biaya hidupnya menjadi

tanggungan bapaknya, dan wajib memberikan tempat tinggal

untuknya. Apabila bapaknya menempatkannya di rumah yang telah

diwakafkan, maka seakan-akan dia mempersyaratkan atas dirinya

menghilangkan beban yang menjadi kewajibannya. Sementara kisah

Ibnu Umar dapat dipahami dengan makna seperti ini, karena keluarga

masuk di dalamnya anak-anak; baik yang telah dewasa maupun yang

masih kecil. Adapun kisah Utsman, Imam Bukhari hendak

mengisyaratkan kepada lafazh yang terdapat dalam sebagian jalur

periwayatannya, yaitu yang dikutip,"l:l Iyam At-Tirmidzi dari jalur

Tsumamah bin Huzn, 
1Uu: fSl:.ri :Jtl, ,-rr;'S # u} i i9 t$Jt oW

l* t.q 'l':A,a' i: *'t y ilt d* *''J;'iLt o{r; J^ ,rv-tr,.r
t1 -," t? i .- t-?.'.." -1'-. t ." .,,o.'..'-'.'.-. t " .o1 t'.o,o tt g,t ipr--4Jl rUr g 0r, J,rrft, by -* €-*" d/.Jl4e 4a)) -t f qJo>^t-

: . 'r' , .' '.,:

d.J -)i'U.6"|#ri rF ef {,ltu menyalrsikan tempat tinggal

ke'tika'(Jtsman menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Aku
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memohon kepada kalian atas nama Allah dan Islam, bukankah kalian
mengetahui bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dan tidak ada

air tatt,er padanya yang dapat diminum selain sumur Ruumah, maka

beliau bersabda, 'Barangsiapa membeli sumur ruumah dan

menjadikannya bagiannya bersama kaum muslimin, (maka untuknya)
yang lebih baik dari itu di surga?' Maka oku membelinya dari
hartaku sendiri.) Sebagian dari masalah ini telah disebutkan dalam
pembahasan tentang memberi minum. Adapun kisah Umar telah

dibuatkan judul tersendiri, seperti yang telah dijelaskan.

34. Diperbolehkan Apabila Pemberi Wakaf Berkata "Kami Tidak
Meminta Harganya Kecuali kepada Allah".

oz'ea,/o,

f rt=Jt ul ;f

)Ut 6;1,{*)

.^
419 dtJl

'd' J!

,-k Ut is :'Ju '^u ht a, ni
\\o'Jk I r;u |e_urGyi

2779. Dari Abu Ath-Thayyah, dari Anas RA, dia berkata, "Nabi
SAW bersabda, 'Wahai bani Najjar, tetapkanlah harga kepadaku atas
kebun kalian!' Mereka berkata, 'Kami tidak meminta harganya

kecuali kepada Allah'."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang perkataan bani
Najjar, "Komi tidak meminta harganya kecuali kepada Allah". Dia
menyebutnya dengan sangat ringkas. Hadits ini sendiri telah
disebutkan beserta sanad-nya dan tambahan matan-nya pada lima bab

yang lalu.

Al Ismaili berkata. "Maknanya, mereka tidak menjualnya,

kemudian menjadikannya sebagai masjid. Hanya saja perkataan

pemilik harta 'Aku tidak meminta harganya kecuali kepada Allah',
tidak menjadikan harta itu sebagai wakaf. Perkataan seperti ini
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terkadang diucapkan oleh seseorang terhadap budaknya, tetapi tidak
menjadikan budak itu sebagai wakaf. Demikian juga terkadang

diucapkan terhadap budak mudabbar (yang dijanjikan merdeka

setelah majikan meninggal dunia), tetapi si budak tetap boleh dijual."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari bermaksud bahwa

wakaf telah sah dengan ucapan apapun yang mengindikasikan ke arah

itu; baik dengan ucapan itu sendiri ataupun ada faktor lain yang

menjelaskan maksudnya." Namun, penegasannya bahwa hal itu adalah

maksud Imam Bukhari perlu ditinjau lebih lanjut. Bahkan, ada

kemungkinan Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa ucapan

seperti itu tidak dapat mengubah status harta menjadi wakaf.

35. Firman Allah

y1t q 'o'it'€lti ';h, tt\ #'rtW tr;ar c,2n1 6 6")

f :\r € e? Pf tl i? q )t?T \1 '€a )ttc ri: ;;tir

tt ar.r o6i5 ,6),lLJr *li l/ q# .rr"Jr i*t'&b,tt
d t\\fr ar irqr &'tt ,i-i,s os'i') 6 

". 
rt-# I n+ir

'nz),oo-'ozo

eltu Wtii )6fr )t?i 61v;,-,r qi * t'ty o;-iir

q qt$'u',fi (i:t@ ar, oc-i5 o[Jl'xr 'e-lb '"6,!,,t

\i Wt & :t@u: rfu bf ;if u.t '4.'Ir' .d qr\,u-.r",r

?'Ft q;.1,*l li,r, ,t.iTLrjltt trtirj |e,qi -t*,. Lr;;f |j';ti tge;"

:r1'pl']* ,r .:, Jri :Lj ,11i't.J,lLr, f$itrr .(*vat
t1'.;bi
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" Hai orang-orong yang beriman, apabila salah seorang kamu

menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah

(wasiat itu) disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu, atau 2

orong yang berloinan qgqma dengan kamu, jika kamu dalam

perjalanan di muks bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu

tahon kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu
keduanya bersumpah dengan nomq Allah jika kamu ragu-ragu:
"(Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga

yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib

kerabqt, dan tidak (pula) kami menyembunyikan kesaksian Allah;
sesungguhnya kami kalau demikian termasuk orqng-orang yqng

berdosa. " Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) melakukan dosa,

maka 2 orong yong lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih

dekat kepada orang yang meninggal dunia (memajukan tuntutan)

untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan namq

Allah: "Sesungguhnya kesal<sian kami lebih layak diterima daripada
kesaltsion kedua sal<si itu, dan kami tidak melanggar batas,

sesungguhnyo kami kalau demikian tentunyo termasuk orang-orang
yong menganiaya diri sendiri." Itu lebih dekat untuk (menjadikan

para salrsi) mengemukaknn kesaksiannya menurut opa yang

sebenarnya, dan (ebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut

akan dikembalikon sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah mereka

bersumpah. Dan bertakwaloh kepada Allah dan dengarkanlah

(perintah-Nya). Allah tidak memberi petunjuk kepada or(tng-orong
yangfasik. " (Qs.Al Maa'idah [5]: 106-108)

kata aulayan bentuk tunggalnya adalah aula (lebih tepat). Di
antaranya perkataan mereka, aula bihi (lebih tepat baginya). Kata

utsira artinya tampak. Dikatakan a'tsorna artinya tampak bagi kami.

t. ,1t.
;rl Li.t-- 3:l

) , ol

:Ajjl J-e

^-rt 
Jl

\

o ) .-J P,Y
/ o 3. t

. rl ', J^>.-"t . l),

t. -1a-'J ->r-r Ll-t--Q.t-

;. eifir r.e ;f

,/.-c 6Jl I -,1l) J 15.

c. / i o ..rl '-p a-'l .-o
l)' l) -' l)
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sa ,lq*': d "" 
itiit l;t;"'& ?A\'os "i Jrl

7r;r of, \4''W'u'J;i Gt6r) ,ut; nllr :qi C :
&;tW"tr-t ;*irtiif U> 'n;!, :f 'd; tr'rJt; i(rta).

(aJ"Jr '€'bi *, tll

2780. Dari Ali bin Abdullah, Yahya bin Adam telah

menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Zaidah telah menceritakan

kepada kami dari Muhammad bin Abi Al Qasim, dari Abdul Malik bin

Sa'id bin Jubair, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,

"seorang laki-laki dari bani Sahm keluar bersama Tamim Ad-Dari

dan Adi bin Badda'. Lalu laki-laki dari bani Sahm itu meninggal dunia

di sebuah negeri yang tidak terdapat orang muslim di sana. Ketika

keduanya datang membawa harta peninggalannya, maka mereka

kehilangan bejana yang diukir dengan emas. Keduanya diperintahkan

Rasulullah SAW untuk bersumpah, kemudian bejana itu ditemukan di

Makkah. Mereka berkata, 'Kami membeli dari Tamim dan Adi'' Maka

dua orang dari wali laki-laki bani Sahm itu berdiri dan bersumpah,

'Sungguh, sumpah kami lebih benar daripada sumpah keduanya, dan

sesungguhnya bejana itu adalah milik sahabat mereka'." Dia berkata,

"Pada merekalah turun ayat ini, 'Hai orang-orang yang beriman,

apabila salah seorang kamu menghadapi kematian'."

Keteransan Hadits:

r3i irir *'j,t q ,>'i,sr nst>i'p; tit Siit4s tnt i-lt wr: u

i3-a*,at dJj, €y-|il', ,Jy Jt i * q lftl't1'8 ):-te 
(Hai
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orang-orong yqng beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi
kematian, sedang ia akqn berwasiat, maka hendaklah [wasiat iluJ
disaksiknn oleh 2 orang yang adil di antara kamu, atau 2 orang yqng
berlainan agamo dengan kamu 

-hingga 
firman-Nya- Dan Allah

tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fctsik). Demikian
disebutkan oleh Abu Dzar. Sementara dalam riwayat Al Ashili dan

Karimah disebutkan ketiga ayat itu secara lengkap. Az-Zaljaj berkata
di dalam kitab Al Ma'ani ', "Ketiga ayat ini termasuk ayat yang paling
sulit dalam Al Qur'an; baik dari segi i'rab (tata bahasa), hukum
maupun makna."

idii :r\ ,Sti Uytt,r$ilr (Kata aulayan bentuk tunggalnya

adalah aula fiebih tepatl. Di antaranya perkataan mereka, Aula bihi
fiebih tepat baginyaJ). Kata ini terdapat dalam riwayat Al Kasymihani
yang dikutip oleh Abu Dzar, demikian pula dengan lafazh sesudahnya.
Adapun makna kata aakharani (dua yang lain) adalah 2 saksi yang
lain menempati posisi 2 saksi yang pertama di antara mereka yang
lebih berhak, yaitu keluarga mayit atau kerabatnya.

t"fibt:J;bi '4 i* (Kata utsira artinya tampak. Dikatakan

a'tsorne artinya tampak bagi kami). Abu Ubaidah berkata di dalam
kitab Al Majaz, "Kalimat 'Jika diketahui bahwa kedua (salrsi itu)
melakukan doso', artinya jika tampak pada keduanya.,, Ath-Thabari
meriwayatkan dari Sa'id, dari Qatadah, "Jika diketahui bahwa kedua
(sal<si itu) melakukan doso", yakni bila khianat diketahui pada
keduanya."

Adapun penafsiran kata a'tsarno, Al farra' berkata, ,.Firman-

Nya 'a'tsarna 'olaihim', yakni tampak dan terlihat bagi kami.,, Dia
juga berkata, "Demikian juga dengan firman-Nya 'fain ,utsira', yakni
apabila terlihat/tampak. "

\ o. t"t,-
yt * U ,P J Jtli (Dan Ali bin Abduilah berkata kepadaku).

Yakni Ali Ibnu Al Madini. Demikian yang tercantum dalam riwayat
Abu Dzar dan sejumlah periwayat lain. Sementara dalam riwayat An-
Nasafi disebutkan, "Dan Ali berkata." Versi kedua ini yang

FATHUL BAARI - 557



dibenarkan oleh Abu Nu'aim. Akan tetapi diriwayatkan oleh Imam

Bukhari pada pembahasan tentang sejarah, dia berkata. "Ali bin Al
Madini telah menceritakan kepada kami," Perkara ini memperkuat apa

yang telah saya sebutkan berulang kali bahwa Imam Bukhari

menggunakan redaksi "berkata kepadaku" pada hadits-hadits yang dia

riwayatkan secara langsung, bahkan bila di dalam sanad-nya terdapat

sedikit catat atau tidak langsung kepada Nabi SAW (mauqufl. Adapun

mereka yang mengatakan bahwa lafazh ini digunakan oleh Imam

Bukhari untuk hadits yang diterima dengan sistem mudzakaraft (saling

mengulangi hafalan hadits) ata:u munawalah (syaikh memberi kitab

kepada muridnya untuk dibacakan), maka tidak ada dalil baginya.

iU.ti *i ,y.r ltbnu Abi Zeidah). Dia adalah Yahya bin Zakaria.

Adapun Muhammad bin Abi Al Qasim biasanya dipanggil dengan

sebutan "Ath-Thawil", dan nama bapaknya tidak dikenal. Dia
dikategorikan sebagai periwayat yang tsiqah (terpercaya) oleh Yahya

bin Ma'in dan Abu Hatim. Adapun Imam Bukhari mengambil sikap

tawaqquf (abstain) terhadapnya, meskipun dia menukil haditsnya di
tempat ini. An-Nasafi meriwayatkan dari Imam Bukhari, dia berkata,

"Aku tidak mengenal Muhammad bin Abi Al Qasim ini sebagaimana

mestinya. Sementara dalam naskah Ash-Shaghani dikatakan

sebagaimana yang aku harapkan." Abu Usamah juga meriwayatkan

dari Imam Bukhari, "Adapun Ali bin Abdullah -yakni Ibnu Al
Madini- menggolongkannya sebagai periwayat pada tingkatan

hosan." Lalu ditambahkan dalam naskah Ash-Shaghani bahwa Al
Firabri berkata, "Aku berkata kepada Imam Bukhari, 'Riwayat itu
dinukil oleh selain Muhammad bin Abi Al Qasim?' Dia berkata,

'Tidak'." Abu Usamah telah menukil pula darinya, tetapi tidak

masyhur.

Umar Al Bujairi meriwayatkan dari Imam Bukhari sama seperti

di atas dan ditambahkan, "Dikatakan kepadanya, 'Telah

meriwayatkannya 
-yakni 

hadits ini- selain Muhammad bin Abi Al

Qasim?' Dia berkata, 'Tidak'." Tapi, riwayat ini tidak masyhur.
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Saya (lbnu Hajar) katakan, riwayatnya tidak terdapat dalam

kitab Shahih Bukhari. Demikian pula dengan riwayat gurunya, Abdul

Malik bin Zaid bin Jubair, selain hadits yang satu ini. Para periwayat

pada sanad hadits di atas, di antara Ali bin Abdullah dan Ibnu Abbas,

semua berasal dari Kufah.
o,,

F €.4 h3 C; (seorang lakiJaki dari bani Sahm keluar)'

Dia adalah Budzail, seperti dikatakan oleh Ibnu Makula. Sementara

dalam riwayat Al Kalbi dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dari Tamim

yang dinukil oleh At-Tirmidzi dan Ath-Thabari dikatakan bahwa laki-

laki itu bernama Budail. Kemudian saya melihat dalam naskah Tafsir

Ath-Thabori disebutkan Burail. Dalam riwayat Ibnu Mandah dari jalur

As-Sudi dari Al Kalbi dikatakan "Budail bin Abu Mariyah". Serupa

dengannya dalam riwayat Ikrimah dan selainnya yang dikutip oleh

Ath-Thabari melalui jalur yang mursal, hanya saja namanya tidak

disebutkan. Adapun mereka yang mengatakan bahwa dia adalah

Budail bin Warqa', maka mereka telah melakukan kesalahan. Sebab,

Budail bin Warqa' berasal dari bani Khuza'ah, sedangkan laki-laki
dalam kisah ini berasal dari bani Sahm. Telah keliru pula merekayang
mengatakan bahwa namanya adalah Budzail. Kemudian dalam

riwayat Ibnu Juraij disebutkan bahwa orang itu telah memeluk Islam.

'Utt:lt 
f y (bersama Tamim Ad-Daari). Yakni seorang

sahabat yang masyhur. Kisah ini terjadi sebelum Tamim masuk Islam,

seperti yang akan disebutkan. Atas dasar ini, maka riwayat di atas

termasuk kategori mursal shahabi, sebab Ibnu Abbas tidak ada saat

kej adian berlangsung. Pada sebagian j alur periwayatannya disebutkan

bahwa dia telah menukilnya dari Tamim sendiri. Hal itu dijelaskan

oleh Al Kalbi dalam riwayatnya yang telah disitir, dia berkata, "Dari

Ibnu Abbas, dari Tamim Ad-Dari, dia berkata, 'Manusia terbebas dari

ayat ini selain aku dan Adi bin Badda'. Keduanya beragama Nasrani

dan senantiasa pergi ke Syam sebelum Islam. Mereka datang ke Syam

dalam rangka berdagang, lalu mantan budak bani Sahm datang kepada

keduanya."
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Ada pula kemungkinan kisah itu terjadi sebelum Islam, namun

pengadilannya dilakukan setelah mereka masuk Islam, karena dalam

kisah itu terdapat asumsi yang menyatakan bahwa mereka semua

mengajukan perkara kepada Nabi SAW. Barangkali pengadilan

tersebut terjadi di Makkah pada tahun pembebasan kota Makkah.

lU.i."15to16an Adi bin Badda'). Tidak ada perbedaan riwayat

mengenai hal itu, kecuali apayang aku lihat di dalam kitab Al Qadha
karya Al Karabisi, dia menyebutkan bahwa namanya adalah Badda'

bin Ashim. Keterangan ini dia kutip dari Mu'alla bin Manshur, dari

Yahya bin Abi Za'idah Sementara dalam riwayat Al Waqidi
disebutkan bahwa Adi bin Badda' adalah saudara Tamim Ad-Dari.
Jika riwayat ini akurat, maka kemungkinan dia adalah saudara Tamim
dari pihak ibu atau saudara sesusuan. Akan tetapi dalam tafsir Muqatil
bin Hibban disebutkan, "Sesungguhnya dua orang yang beragama

Nasrani dari dua tempat; salah satunya Tamim dan yang lainnya

berasal dari Yaman."

* \4rA f\urf,l;:,tr ew ltatu laki-laki dari bani sahm itu

meninggal dunia di sebuah negeri yang tidak terdapat orang muslim

di sana). Dalam riwayat Al Kalbi disebutkan , ,l,;46'O"i*:r V I
'd :i", gw,}i;l *ttE f i 4vi,r;i c,r;t i,ilii'tjt,tit,;-oit;L',,1

iS.toiUl ri&i6 fl: lur(Laki-laki dari bani Sahm menderitq sakit,

lalu ia berwasiat dan memerintahkan keduanya untuk menyampaikan

peninggalannya kepada keluarganya. Tamim berkata, 'Ketika dia
meninggal dunio, kami mengambil satu bejona di antara
peninggalannyo yang merupakan barang dagangannya yang paling
mahal, lalu kami menjualnya dengan harga 1000 dirham, dan aku

membaginyo bersama Adf .).

Jv t;fi J i6f ilt (Ketika keduanya datang membawa

peninggalannya, maka mereka kehilangan bejana emas). Dalam

riwayat Ibnu Juraij dari Ikrimah disebutkan bahwa laki-laki dari bani

Sahm tersebut menderita sakit, lalu ia menulis wasiat dengan
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tangannya sendiri, dan diselipkannya di antara barang-barangnya,

kemudian ia berwasiat kepada keduanya (agar menyampaikan barang

miliknya tersebut kepada keluarganya). Setelah meninggal dunia,

keduanya membuka barang-barang miliknya, lalu keduanya datang ke

Madinah dan menyerahkan kepada keluarganya apa yang mereka

berdua kehendaki. Keluarganya pun memeriksa barang-barang

tersebut dan mendapati wasiat, dan ternyata tidak ada padanya

sejumlah barang. Mereka bertanya kepada keduanya, namun keduanya

mengingkarinya. Akhimya mereka mengajukan keduanya kepada

Nabi SAW, ntaka turunlah ayat ini hingga firman-Nya "Termqsuk

orang-orang yang berbuat dosa." Nabi SAW memerintahkan mereka

agar men),uruh keduanya bersumpah.

t-rW (berukiran). Dalam sebagian naskah Abu Daud

disebutkan dengan lafazh "rnttkhawv,idhan", yakni disepuh. Namun,

versi pertama lebih masyhur. Sementara dalam riwayat Ibnu Juraij

dari Ikrimah disebutkan, +i-{ J:r-l:i L;i U"*v1(Bejana dari perak

yang diukir dengan emas). Dia menambahkan pula dalam riwayatnya

bahwa Tamim dan Adi ketika ditanya mengenai hal itu, keduanya

berkata, "Kami telah membelinya darinya." Maka mereka mengajukan

perkara itu kepada Nabi SAW, dan turunlah ayat "Jika diketahui

bahwa kedua (saksi itu) melakukan dosa". Lalu disebutkan dalam

riwayat Al Kalbi dari Tamim, ';ir e+;U'ilhit*\i dG i:,Li:f 6j
t4" €?L*c'+'ui rt;i') f r: I* $tAli: (Ketika aku tetah

masuk Islam, aku pun meraso berdoso (atas kejadian itu), maka aku

mendatangi keluarganya dan mengatakan yang sebenarnya serayo

menyerahkan kepada mereka 500 dirham. Aku mengabarkan pula
kepada mereka bahwa pada sahabatku ada jumlah yang sama seperti

itu).

.l4r :q.'ti U l:!tr.'t iutgua laki-laki dari wali laki-laki bani

Sahm berdiri). Maksudnya, wali laki-laki yang meninggal dunia.

Dalam riwayat Al Kalbi disebutkan, "Maka Amr bin Ash berdiri

bersama seorang laki-laki lain dari kalangan mereka." Kemudian laki-
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laki yang satunya lagi disebutkan namanl'a oleh Muqatil bin Sulaiman

bahwa dia adalah Al Muthalib bin Abi Wada'ah, dia juga berasal dari

bani Sahm. Akan tetapi dia menyebutkan laki-laki yang satunya

adalah Abdullah bin Amr bin Ash. Demikian pula yang ditegaskan

oleh Yahya bin Salam. Perkataan mereka yang menyatakan bahwa

namanya adalah Amr bin Ash lebih tepat.

Hadits ini telah dijadikan dalil tentang bolehnya mengembalikan

sumpah kepada penggugat, dimana ia bersumpah lalu mendapatkan

haknya. Pembahasan selanjutnya bagi masalah ini akan dijelaskan

nanti.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil oleh Ibnu Suraij (ulama

madzhab Syaf i yang masyhur) untuk menyatakan bolehnya

memutuskan perkara berdasarkan seorang saksi dengan sumpah. Dia
pun terkesan memaksakan diri dalam menarik kesimpulan itu. Dia
berkata, "Sesungguhnya firman-Nya 'Jika diketahui bahwa kedua

(salrsi itu) melakuknn dosa'tidak lepas dari pengakuan keduanya, atau

berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki, atau kesaksian seorang

laki-laki dan dua orang perempuan." Dia melanjutkan, "Sementara

para ulama telah sepakat bahwa pengakuan setelah pengingkaran tidak

mewajibkan sumpah atas penggugat, demikian pula bila didapatkan

dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang

perempuan. Maka, tidak ada lagi yang tersisa kecuali seorang saksi.

Oleh karena itu, kedua penuntut berhak mendapatkan hak mereka

berdasarkan sumpah keduanya bersama seorang saksi."

Apa yang dia katakan ini dibantah. yaitu bahwa kisah di atas

telah dinukil dari berbagai jalur tentang sebab turunnya ayat itu, tetapi

tidak ditemukan didalamnya penjelasan tentang saksi. Bahkan dalam

riwayat Al Kalbi dinyatakan bahwa mereka diminta mengajukan

bukti, namun mereka tidak mendapatkannya, maka dia

memerintahkan mereka agar menyuruhnya bersumpah (yakni Adi)
atas nama apayalgdiagungkan oleh pemeluk agamanya.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya kesaksian orang

kafir. Pendapat ini dibangun atas dasar bahwa kata yang lain pada
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ayat itu adalah orang-orang kafir, sedangkan makna minkum (dati

kamu) yakni dari pemeluk agama kamu, dan kalimat au aakharctani

min ghairikum (atal dua orang dari selain kamu), yakni dari selain

pemeluk agama kamu. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Hanifah

dan orang-orang yang mengikutinya. Namun, pendapatnya dibantah

bahwa dia tidak menerima makna lahiriah suatu dalil, dia tidak

menerima kesaksian orang kafir atas kaum muslimin, bahkan dia

hanya memperbolehkan kesaksian orang kafir di antara sesama

mereka. Namun, bantahan ini dapat dijawab dengan mengatakan

bahwa teks ayat itu menunjukkan diterimanya kesaksian orang kafir

atas orang muslim, tentu saja kesaksian orang kafir di anrara sesama

mereka lebih patut diterima. Kemudian dalil yang menyatakan bahwa

kesaksian orang kafir atas orang muslim tidak diterima, maka

tinggallah kesaksian orang kafir atas orang kafir sebagaimana keadaan

semula.

Sementara sejumlah ulama mengkhususkan diterimanya

kesaksian Ahli Kitab pada masalah wasiat dan di saat tidak ditemukan

orang muslim. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini adalah

Ibnu Abbas, Abu Musa Al Asy'ari, Sa'id bin Al Musayyab, Syuraih,

Ibnu Sirin, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Ubaid dan Ahmad. Mereka ini

berpegang pada makna zhahir ayat. Makna zhahir tersebut menjadi

lebih kuat dalam pandangan mereka karena didukung oleh hadits pada

bab di atas, yang konteksnya sesuai dengan makna zhahir ayat.

Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "yang

lain" adalah keluarga. Maka, makna ayat tersebut adalah "Dari kamu

atau dari keluarga kamu, atau dua orang dari selain kamu, atau dari

selain keluarga kamu." Ini adalah pendapat yang baik. An-Nahhas

berhujjah mendukung pendapat ini dengan mengatakan bahwa kata

"yang lain" harus bersekutu dengan apa yang disebutkan sebelumnya

dari segi sifat, sehingga tidak boleh dikatakan, "Aku melewati laki-

laki yang mulia dan seorang laki-laki lain yang bejat." Atas dasar ini,

maka ayat tersebut telah menyifati dua orang yang pertama sebagai

I
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orang yang adil, sehingga dua orang yang disebutkan berikutnya

memiliki sifat seperti itu.

Pendapat ini dibantah, bahwa meski ia dapat diterima atas

penafsiran ayat, tetapi hadits yang ada menyelisihinya. Seorang

sahabat jika menukil sebab turunnya suatu ayat, maka hal itu sama

seperti hukum hadits yang langsung dari Nabi SAW menurut

kesepakatan ulama. Di samping itu, apa yang mereka katakan

termasuk menolak perkara yang diperselisihkan dengan perkara yang

diperselisihkan pula, karena menyifati orang kafir sebagai orang adil

adalah sesuatu yang diperselisihkan, dan ini merupakan cabang

permasalahan untuk menerima kesaksiannya. Barangsiapa

menyifatinya demikian, maka ia dianggap menerima kesaksiannya,

dan yang tidak menyifatinya seperti itu dianggap menolak

kesaksiannya.

Abu Hibban menanggapi bahwa contoh yang disebutkan An-
Nahhas tidak memiliki kesesuaian. Apabila kamu mengatakan "Telah
datang kepadaku seorang laki-laki muslim dan yang lain seorang

kafir", maka perkataan itu benar, berbeda apabila dikatakan "Telah

datang kepadaku seorang laki-laki muslim dan seorang kafir yang

lain". Sementara ayat di atas mirip dengan contoh pertama, bukan

contoh kedua, sebab firman-Nya "Atou dua orang yang lain"
termasuk jenis perkatffmnya "dua orang", karena masing-masing dari

kedua kata itu merupakan sifat bagi perkataan "dua orang laki-laki."
Seakan-akan dikatakan, "Maka dua orang laki-laki dan dua orang laki-

laki yang lain".

Mayoritas imam berpendapat bahwa ayat ini telah dihapus

(mansukh), adapun yang menghapusnya adalah firman Allah, |ry
*$43t f t?tj (di antara para sal<si yang knmu ridhai). Mereka

berhujjah dengan ijma' ulama tentang penolakan kesaksian orang

yang fasik, sementara orang kafir lebih buruk dari orang yang fasik.

Golongan pertama menjawab bahwa pemyataan ini dihapus oleh

suatu dalil yang tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan,
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sementara memadukan dua dalil itu lebih utama daripada

mengabaikan salah satunya. Begitu pula surah Al Maa'idah termasuk

surah terakhir yang turun dalam Al Qur'an, hingga telah dinukil

melalui riwayat shahih dari Ibnu Abbas, Aisyah, Amr bin Syurahbil

dan sejumlah ulama salaf bahwa surah Al Maa'idah adalah muhkant

(berlakr-r/tidak dihapus).

Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa ayat ini turun berkenaan

dengan seseorang yang meninggal dunia saat safar dan tidak terdapat

seorang pun dari kaum muslimin yang bersamanya. Apabila keduanya

dicurigai, maka mereka dapat diperintahkan untuk bersumpah.

Riwayat ini dinukil oleh Ath-Thabari melalui para periwayat yang

tsiqah.

Imam Ahmad mengingkari mereka yang mengatakan bahwa

ayat ini mansukh (dihapus). dan telah dinukil melalui riwayat yang

shohih dari Abu Musa Al Asy'ari bahwa dia mengamalkan hal itu

sesudah wafatnya Nabi SAW.

Abu Daud meriwayatkan melalui periwayat yang tsiqah

(terpercaya) dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Aku hadir di saat seorang

laki-laki dari kaum muslimin akan meninggal dunia di Daquqa, dan

tidak ditemukan seorang pun dari kaum muslimin. Maka, orang itu

mempersaksikan dua orang laki-laki dari kalangan Ahli Kitab. Kedua

laki-laki itu datang ke Kufah membawa peninggalan dan wasiatnya'

Hal ini diberitahukan kepada Al Asy'ari, maka dia berkata, 'Perkara

ini sama seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW'. Maka, dia

memerintahkan keduanya bersumpah setelah Ashar bahwa mereka

tidak berdusta, tidak menyembunyikan, dan tidak mengganti' Lalu, dia

memberlakukan kesaksian keduanya. "

Al Fakhrunazi (yang didahului oleh Ath-Thabari) mengukuhkan

bahwa firman Allah, " Hai orang-orang yang berimar " ditujukan

kepada kaum muslimin. Maka ketika Allah berfirman "atau dua yang

lain", jelas bahwa yang dimaksud bukanlah orang-orang yang

ditujukan kepadanya pembicaraan pada kali pertama' Dari sini

diketahui bahwa yang dimaksud bukanlah orang-orang mukmin. Di

,
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samping itu, bolehnya mempersaksikan seorang muslim tidak

dipersyaratkan hanya dalam keadaan safar.Abu Musa Al Asy'ari juga

menetapkan keputusan seperti ini, dan tidak diingkari oleh seorang

pun di antara sahabat, maka ini menjadi hujjah.

Al Karabisi, Ath-Thabari dan ulama lainnya berpendapat bahwa

yang dimaksud dengan syahadah (kesaksian) pada ayat di atas adalah

sumpah. Mereka berkata, "Allah telah menyebutkan sumpah dengan

kata 'syahadah' pada ayat tentang li'an." Mereka menguatkan

pendapat ini dengan ijma' ulama bahwa saksi tidak harus mengatakan

'Aku bersaksi atas nama Allah', dan tidak ada pula keharusan bagi

saksi untuk bersumpah bahwa kesaksiannya adalah benar. Mereka

berkata, "Maka yang dimaksud dengan kata syahadah (kesaksian)

adalah sumpah berdasarkan firman-Nya.'Fayuqsimaani billaohi',
yakni keduanya bersumpah atas nama Ailah. Jika diketahui bahwa

keduanya bersumpah atas dasar dosa, maka hak bersumpah

dikembalikan kepada para wali."

Pendapat ini ditanggapi bahwa dalam sumpah tidak disyaratkan

adanya jumlah maupun keadilan seseorang, berbeda dengan

kesaksian. Sementara kedua hal ini telah disyaratkan pada ayat ini,
maka ia menguatkan (untuk memahami) kata "syahadah" dengan arti
kesaksian, bukan sumpah.

Adapun mereka yang menolak dengan alasan bahwa ayat itu
menyelisihi qiyas (analogi) dan kaidah-kaidah dasar (ushul), dimana

disebutkan padanya tentang diterimanya kesaksian orang kafir,

menahan saksi, menyuruhnya bersumpah, kesaksian penggugat

terhadap dirinya dan keadaan yang mendapatkan hak hanya karena

sumpah semata, semuanya dijawab bahu'a sumpah itu adalah hukum

yang berdiri sendiri dan tidak butuh pada yang lain. Sementara

kesaksian orang kafir telah diterima dalam beberapa hal, seperti dalam

hal pengobatan. Adapun "menahan" pada ayat ini tidak berarti

memenjarakan, bahkan yang dimaksud adalah "menahannya untuk

bersumpah setelah shalat Ashar". Sedangkan menyuruh saksi

bersumpah khusus pada kasus ini, yaitu apabila ditemukan hal yang
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mencurigakan. Sementara kesaksian penggugat terhadap dirinya dan

keadaannya yang mendapatkan hak dengan sebab sumpah semata.

maka sesungguhnya ayat telah mencakup pemindahan hak bersumpah

kepada mereka bila terjadi kecurangan karena berkhianatnya para

pemegang wasiat.

Disyariatkan bagi keduanya untuk bersumpah setelah itu untuk
mendapatkan hak mereka, sebagaimana disyariatkan atas seseorang

yang menuntut dalam kasus pembunuhan untuk bersumpah dan dia

berhak mendapatkan haknya. Ini bukan termasuk kesaksian penggugat

terhadap dirinya sendiri, tetapi termasuk masalah menetapkan hukum

berdasarkan sumpahnya yang menempati posisi kesaksian karena

kuatnya kedudukannya. Namun, apakah perbedaan antara adanya

kecurangan pada dakwaan dalam masalah pembunuhan dengan

kecurangan pada dakwaan yang berkenaan dengan harta?

Ath-Thabari mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat,

"Maksud firman-Nya 'Dua orang yang adil di antara kamu', yakni
pemegang wasiat. Sedangkan maksud kalimat, 'Kesaksian di antara
kamu', adalah memberikan atau menghadirkan apa yang diwasiatkan
kepada penerima wasiat." Kemudian Ath-Thabari membantah

pandangannya ini.

36. Pemegang Wasiat Membayar Utang Mayit Tanpa Dihadiri
oleh Ahli Warisnya
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2781. Dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Jabir bin Abdullah Al
Anshari RA telah menceritakan kepada kami bahwasanya bapak

meninggal secara syahid pada perang Uhud dan meninggalkan 6 orang

anak perempuan serta utang. Ketika telah sampai waktu memanen

kurma, aku datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai

Rasulullah! Engkau telah mengetahui bahwa bapakku meninggal

dunia pada perang Uhud dan meninggalkan utang yang banyak, dan

sesungguhnya aku menginginkan agar engkau dilihat oleh para

pemilik piutang." Beliau bersabda, "Pergilah dan pisahkan setiap

kurma secora tersendiri." Aku pun melakukannya kemudian

memanggilnya. Ketika mereka melihat kepada beliau, mereka pun

menjadi gaduh pada saat itu. Ketika beliau melihat apa yang mereka

lakukan, maka beliau berkeliling di sekitar tumpukan kurma yang

paling besar sebanyak 3 kali, kemudian beliau duduk di sana dan

bersabda, "Panggillah para sahabat." Beliau terus menimbang untuk

mereka hingga Allah menunaikan amanat bapakku. Dan aku 
-demiAllah- ridha bila Allah menunaikan amanat-amanat bapakku dan

tidak membawa kurma itu kepada saudara-saudaraku yang

perempuan. Namun, demi Allah, semua tumpukan kurma itu tetap

sebagaimana adanya hingga pada tumpukan kurma, yang ada
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Rasulullah SAW di sana, seakan-akan belum berkurang darinya sebiji

kurma pun.

Abu Abdillah (lmam Bukhari) berkata, "Kata 'ughru hi' artinya

menjadi gaduh." Allah berfirman, "Maka kami timbtilkqn di antara

mereka permusuhan dan kebencian." (Qs. Al Maa'idah [5]: 1a)

Keterangan:

(Ad-Dawudi berkata, "Tidak ada perbedaan di antara para ulama

tentang hukum judul bab ini, bahwa hal itu diperbolehkan."

Penutup

Pembahasan tentang wasiat dan

marfu '. Hadits yang mu'allaq berjumlah
memiliki sanad yang maushul. Hadits
hadits, dan yang tidak diulang berjumlah

Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, kecuali

hadits Amr bin Al Harits "Rasulullah SAW tidak meninggalkan

sesuatu", hadits Ibnu Abbas "Harta itu untuk anak", hadits "Keduanya

adalah wali", hadits tentang kisah Tamim Ad-Dari, dan hadits tentang

utang sebelum wasiat. Adapun hadits "Tidak ada sedekah kecuali dari

sisa kebutuhan" telah disebutkan oleh Imam Muslim dari segi makna,

sedangkan hadits Utsman tentang sumur Ruumah tidak disebutkan

olehnya, tetapi disebutkan pada pembahasan tentang memberi minum
secara ringkas dan tanpa sanad yang maushul. Hal ini telah dilalaikan
oleh Al Mrzzi di dalam krtab Al Athraf, baik pada tema ini maupun

lainnya. Pada bab ini terdapat 22 atsar dari sahabat dan generasi

sesudah mereka.

wakaf mencakup 60 hadits

l8 hadits, sedangkan sisanya

yang diulang berjumlah 42

l8 hadits.


